
MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 

PROTOCOLO DE RASTREABILIDADE COM GARANTIA DA ORIGEM E 
TRANSPARÊNCIA DO MANEJO SANITÁRIO  

 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art 1. O presente protocolo estabelece as regras e procedimentos que serão 

observados para embasar o selo de garantia de origem e transparência do 
manejo sanitário, conforme trata o art. 7º do Decreto 7.623, de 22 de 
novembro de 2011, e a Instrução Normativa (IN) do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) nº 6, de 20 de março de 2014. 

 
Parágrafo único. É detentora deste protocolo a empresa INFRANET TECNOLOGIA 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.281.505/0001-25. 
 
Art 2. Este protocolo visa atender o mercado interno e tem aplicação em todo 

território nacional, abrangendo: (I) produtores rurais e seus respectivos 
estabelecimentos rurais com explorações pecuárias de bovinos e búfalos de 
quaisquer raças e sexo, independente do sistema de criação; e (II) 
estabelecimentos de abate que processam esses animais, gerando produtos 
e subprodutos de origem animal;  

 
Art 3. Para a identificação individual dos animais será utilizado o sistema oficial 

brasileiro de identificação individual de bovinos e búfalos disponibilizado na 
Plataforma de Gestão Agropecuária (PGA). 

 
Parágrafo único. Enquanto a PGA não estiver disponível, a operacionalização do 
sistema oficial brasileiro de identificação individual de bovinos e búfalos será 
realizada por meio da base nacional de dados (BND). 
 
Art 4. A adesão ao presente protocolo, por produtores rurais e demais segmentos 

da cadeia produtiva de carnes de bovinos e búfalos, é voluntária e importa 
em plena aceitação e sujeição às regras aqui estabelecidas. 

 
Art 5. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) é a gestora deste 

protocolo, nos termos do art. 6º do Decreto 7.623, de 22 de novembro de 
2011, sendo responsável pela manutenção do sistema gestor de protocolos e 
demais procedimentos necessários para o seu gerenciamento. 

 
Art 6. Para efeito do aqui disposto adotam-se as seguintes definições: 
 
I. Estabelecimento rural: corresponde à área física total do imóvel rural cadastrado 

na Base de Dados Única (BDU) da Plataforma de Gestão Agropecuária (PGA); 
 



II. Exploração pecuária: grupamento de uma ou mais espécies, sob a 
responsabilidade de um ou mais produtores rurais, dentro de um estabelecimento 
rural; 

 
III. Produtor rural: qualquer pessoa física ou jurídica, que detenha a posse de uma 

exploração pecuária em um estabelecimento rural; 
 

IV. Vistoria: exame sistemático para a verificação do cumprimento dos requisitos e 
regras estabelecidas neste protocolo, realizada em estabelecimentos rurais e em 
estabelecimentos de abates que aderiram ao protocolo; 

 
V. Vistoriador: profissional com formação de nível superior em Medicina Veterinária, 

Zootecnia ou Agronomia, ou curso técnico em ciências agrárias, cadastrados 
junto à CNA como pessoa física (CPF) ou uma pessoa jurídica (CNPJ), que após 
a capacitação prevista neste instrumento, estará apto a prestar o serviço de 
avaliação do cumprimento das regras aqui estabelecidas; 

 
VI. Acreditação: Procedimento executado por profissional designado pela CNA com 

finalidade de avaliar a aplicação das garantias descritas no memorial descritivo 
deste protocolo. 
 

VII. Auditoria: Procedimento executado por Fiscal Federal Agropecuário com 
finalidade de avaliar os sistemas de rastreabilidade de adesão voluntária cujas 
garantias são utilizadas para embasar a certificação oficial brasileira. 

 

VIII. Elemento de identificação individual: dispositivo de identificação individual de 
bovinos ou búfalos, conforme disposto no sistema oficial brasileiro de 
identificação individual de bovinos e búfalos; 

 
IX. Elemento eletrônico individual: dispositivo eletrônico de identificação individual de 

bovinos ou búfalos; 
 

X. Animal identificado: bovino ou búfalo com elemento de identificação individual 
atendendo as normas do sistema oficial brasileiro de identificação individual de 
bovinos e búfalos; 

 
XI. Animal cadastrado: animal identificado cujas informações de caracterização 

necessárias ao atendimento deste protocolo foram inseridas no SISBRA-
DIGITAL, permitindo o monitoramento individual; 

 
XII. Inventário de animais: quantitativo de animais cadastrados no sistema oficial 

brasileiro de identificação individual de bovinos e búfalos da PGA; 
 

XIII. Animal habilitado: o animal cadastrado pertencente a um Estabelecimento Rural; 
 

XIV. Animal registrado em associação de raça: bovino ou búfalo que obteve registro 
genealógico provisório ou definitivo, atendendo ao regulamento do registro 
genealógico aprovado pela associação de raça competente, nos termos do 
Decreto nº 58.984, de 3 de agosto de 1966; 

 



XV. GTA: Guia de Trânsito Animal (GTA), seja em seu formato manual ou eletrônico; 
 

XVI. Estabelecimento de abate credenciado: estabelecimento de abate com Serviço 
de Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM) implantado e que 
aderiu a este protocolo e foi credenciado pelo detentor deste protocolo; 

 
XVII. Estabelecimento rural de criação extensiva: estabelecimento rural que possui 

exploração pecuária de cria, recria e/ou engorda de bovinos e/ou búfalos, que 
utiliza sistema de produção a pasto com ou sem suplementação mineral e/ou 
proteica; 

 
XVIII. Unidade de Engorda em Confinamento (UEC): todo estabelecimento rural onde 

bovinos de corte são mantidos em piquetes ou currais de área restrita com o 
objetivo de engorda para fins de abate; 

 
XIX. Não conformidade: termo utilizado para indicar o descumprimento de qualquer 

requisito especificado neste protocolo; 
 

XX. Monitoramento: acompanhamento permanente exercido pela detentora do 
protocolo junto aos estabelecimentos rurais e estabelecimentos de abate 
credenciados, por meio do exame de toda documentação, vistorias, cruzamento 
de dados e informações constantes no SISBRA-DIGITAL e no sistema gestor dos 
protocolos de rastreabilidade da CNA; 

 
XXI. Pré-sumário de abate: relação de números que identifica cada animal a ser 

enviado ao abate, permitindo assim, a verificação dos números dos elementos de 
identificação dos animais pelo estabelecimento de abate credenciado durante a 
recepção dos animais; 

 

XXII. Sumário de abate: relação dos bovinos e búfalos habilitados abatidos contendo 
as respectivas identificações individuais dos animais, a ser disponibilizado pelo 
estabelecimento de abate credenciado e armazenado no sistema gestor dos 
protocolos de rastreabilidade da CNA; 

 
XXIII. Aglomeração: qualquer evento sob responsabilidade de pessoa física ou jurídica, 

com finalidade comercial ou não, que reúna e mantenha por determinado tempo, 
animais de diferentes origens. 

 
XXIV. SISBRA - Sistema de coleta eletrônica, transmissão e gerenciamento de dados 

sobre os animais, manejo, propriedade e produtor. 
 
 

CAPÍTULO III 
DO SISTEMA BRASILEIRO DE IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE 

BOVINOS E BUBALINOS - SISBOV 
 

 
Art 7. O Sistema Brasileiro de Identificação e Certificação de Bovinos e Bubalinos - 

SISBOV, descrito na Instrução Normativa (IN) do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) nº 51, de 01 de outubro de 2018, é 



utilizado para a identificação individual  de bovinos e bubalinos em 
propriedades rurais que têm interesse em vender animais que serão 
utilizados para produção de carne para atender mercados que exigem 
identificação individual. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DO SISTEMA GESTOR DOS PROTOCOLOS DE RASTREABILIDADE 

 

 

Art 8. O Sistema Gestor dos Protocolos de Rastreabilidade (SGP), sob 
responsabilidade da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – 
CNA, conforme estabelecido no artigo 6º do Decreto nº 7.623, de 22 de 
novembro de 2011, é utilizado para realizar a gestão de protocolos privados 
de rastreabilidade de adesão voluntária, e permite monitorar requisitos 
estabelecidos por mercados específicos para a cadeia produtiva das carnes 
de bovinos e de búfalos. 

 
§1º. O SGP poderá utilizar, de forma complementar, as  informações  da  Base  de  
Dados  Única  (BDU)  da  Plataforma  de  Gestão  Agropecuária  (PGA),  para  fazer  
o  acompanhamento,  verificar,  validar  e  comprovar  o  cumprimento  das  regras  
ou  requisitos  estabelecidos  nos  protocolos.   
 
§2º. O produtor rural ou o responsável pelo estabelecimento rural e os responsáveis 
pelos estabelecimentos de abate deverão aderir a este protocolo no SGP.  
 
 

 

CAPÍTULO V 
DO SISBRA 

 
Art 9. O SISBRA é o sistema, desenvolvido pela detentora, para realizar o 

monitoramento deste protocolo, composto por um conjunto de programas e 
sensores para coleta de dados e informações, verificar, validar e comprovar o 
cumprimento das garantias oferecidas por este protocolo. 

 
Art 10. Os produtores rurais ou responsáveis pelos estabelecimentos rurais, 

vistoriadores e responsáveis pelos estabelecimentos de abate farão uso do 
SISBRA para inserir dados e informações relacionados a este protocolo.  

 
Art 11. Os dados referentes a este protocolo gerenciados pelo SISBRA são 

auditáveis e serão compartilhados com o SGP a partir de canais de 
comunicação disponibilizados pela CNA. 

 
 
 

  



CAPÍTULO VI 
DAS GARANTIAS OFERECIDAS POR ESTE PROTOCOLO 

 
Art 12. Este protocolo visa atender aos requisitos necessários para a garantia da 

origem e do manejo sanitário de bovinos e de seus produtos derivados, 
monitorando: 

 
I. Estabelecimentos Rurais: 

(a) possuem animais devidamente identificados individualmente no sistema 
oficial brasileiro de identificação individual de bovinos e búfalos. 

(b) possuem ao menos um curral com tronco ou brete de contenção em boas 
condições de uso para o manejo das respectivas explorações pecuárias. 

 
II. Animais: 

(a) receberam identificação individual do sistema oficial brasileiro de identificação 
individual de bovinos e búfalos. 

(b) possuem registros individualizados de vacinas obrigatórias e medicações 
administradas e os procedimentos sanitários. 

 
III. Estabelecimentos de abate: 

(a) Possuem processo que permita a segregação dos produtos de origem animal 
derivados de propriedades aderidas ao presente protocolo. 

 
Parágrafo único. As formas de verificação das garantias estão descritas no Anexo I 
deste protocolo. 
 
 

CAPÍTULO VII 
DOS PRÉ-REQUISITOS 

 
Art 13. São pré-requisitos para adesão a este protocolo: 
 
I. Estabelecimento rural: 

(a) possuir ao menos um curral com tronco ou brete de contenção em boas 
condições de uso para o manejo das respectivas explorações pecuárias; 

 
II. Exploração pecuária: 

(a) ter aderido ao sistema oficial brasileiro de identificação individual de bovinos 
e búfalos. 

 
III. Estabelecimento de abate: 

(a) possuir registro no MAPA para abate e processamento de bovinos e búfalos; 
(b) possuir Serviço de Inspeção Federal, Estadual ou Municipal implantado; 

 
 
 

  



CAPÍTULO VIII 
DAS RESPONSABILIDADES 

 
 

Art 14. A DETENTORA deste protocolo é responsável pela confiabilidade de todas 
as informações pertinentes a este protocolo, inseridas no sistema gestor dos 
protocolos de rastreabilidade, por cada um dos participantes, conforme as 
suas responsabilidades e garantias.  

 
Parágrafo único. A DETENTORA deste protocolo e a CNA, assumem a 
responsabilidade de que todos os documentos e informações devem ser 
arquivados, física ou digitalmente, com segurança e confidencialidade, durante 
período mínimo de 5 (cinco) anos. 
 
 
 
Art 15. Compete à CNA: 
 

I. disponibilizar senha de acesso ao sistema gestor dos protocolos de 
rastreabilidade, para produtores rurais e/ou responsáveis pelos 
Estabelecimentos Rurais e estabelecimentos de abate credenciados; 

 
II. monitorar as informações inseridas na PGA ou no sistema gestor dos 

protocolos de rastreabilidade por todos os participantes deste protocolo; 
 

III. disponibilizar informações aos produtores rurais e/ou responsáveis pelos 
Estabelecimentos Rurais e estabelecimentos de abate credenciados, quanto 
às garantias e métodos de implementação assumidos; 

 
IV. atuar para assegurar o correto funcionamento do protocolo e o cumprimento 

das regras estabelecidas; 
 

V. implementar ações preventivas, corretivas e melhorias no processo, sempre 
que for necessário, para assegurar as garantias oferecidas pelo protocolo; 

 

 

Compete à INFRANET: 

I. capacitar técnicos e cadastrar pessoas jurídicas para execução das vistorias. 
 

II. implementar ações preventivas, corretivas e melhorias no processo, sempre 
que for necessário, para assegurar as garantias oferecidas pelo protocolo; 

 
III. assegurar que os dados e informações relativos às garantias assumidas 

pelos responsáveis dos estabelecimentos rurais e estabelecimentos de abate 
credenciados sejam disponibilizados no Sistema de Gestão de Protocolos da 
CNA. 

 
 

  



SEÇÃO I 
Do Responsável Técnico por este protocolo 

 
Art 16. Os responsáveis técnicos (RT) por este protocolo responderão pelas não 

conformidades que resultem em prejuízo ao cumprimento das garantias 
oferecidas. 

 
Parágrafo único. Os responsáveis técnicos serão obrigados a manter todos os 
documentos e informações arquivados, física ou digitalmente, com segurança e 
confidencialidade, durante período mínimo de 5 (cinco) anos. 
 
Art 17. Ficam definidos como responsáveis técnicos os seguintes profissionais: 
 
I. Titular 

Médico Veterinário: Luis Antônio Kanashiro 
Conselho/UF: CRMV/SP 
Número de Inscrição: 5671 

 
II. Suplente 

Médico Veterinário: Leandro Palagi 
Conselho/UF: CRMV/RS 

Número de Inscrição: 3651-1 
 

SEÇÃO II 
Da Infraestrutura de Pessoal e de Informática 

 
 
Art 18. As atividades necessárias para operacionalização do presente protocolo 

serão coordenadas pela INFRANET. 
 
Art 19. Para operacionalizar o protocolo, a INFRANET contará com a seguinte 

estrutura de pessoal: 
I. profissionais supervisores; 

II. profissionais de nível Sênior para TI; 
III. Empresas habilitadas¹ para realização das vistorias; 

 
Art 20. A INFRANET dispõe de ambiente e infraestrutura adequados e totalmente 

aptos a gerir as necessidades deste protocolo, alicerçado em ambiente na 
nuvem de maneabilidade (expansão) infinita e escalabilidade garantida, 
assegurando qualquer número de consultas à base de dados através de 
acessos gerenciados por login e senha em áreas previamente permitidas. 

 
Art 21. As atividades necessárias para a gestão das informações e o controle das 

garantias do presente protocolo serão coordenadas pelo Instituto CNA 
(ICNA), instituição sem fins lucrativos vinculada à Confederação de 
Agricultura e Pecuária do Brasil. 

 
 
 
  



SEÇÃO III 
Das Empresas Terceirizadas para as Vistorias 

 
 
Art 22. As vistorias nos Estabelecimentos Rurais serão realizadas por entidades 

privadas, previamente capacitadas pela INFRANET, legalmente 
constituídas, cadastradas no SGP e que possuam objetivos compatíveis 
com a atividade pleiteada. 

 
§1º. Na avaliação e homologação dos processos de seleção das pessoas jurídicas 
pela INFRANET, serão considerados os seguintes critérios: 
 

I. constituição e objetivo: empresas que tenham, preferencialmente, a finalidade 
de estabelecer a vistoria/certificação/rastreabilidade dos Estabelecimentos 
Rurais, sendo que em seu contrato social deve estar explícita essa 
designação, não sendo concedido o credenciamento para entidades que 
exerçam atividades incompatíveis ou que possam gerar conflito de interesse; 

 
II. responsabilidade: as empresas devem definir claramente a área de 

competência e a total garantia por todas as atividades executadas pelos 
vistoriadores sob sua responsabilidade; 

 
III. objetividade: os procedimentos de vistoria serão imparciais e fundamentados 

em avaliações objetivas e em consonância com as garantias deste protocolo; 
 
IV. capacidade operacional: as empresas deverão demonstrar expertise e 

capacidade operacional para realizar as vistorias necessárias em sua área de 
atuação com quadro de supervisores e técnicos.  

 

V. apoio operacional em auditorias: demonstrar capacidade de realizar apoio 
operacional para realização de auditorias pelas equipes técnicas nomeadas 
pela INFRANET, Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA e 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. 
 

VI. confidencialidade: as empresas devem adotar meios que assegurem a 
confidencialidade das informações relativas aos produtores rurais e seus 
Estabelecimentos Rurais, obtidas em decorrência de suas atividades, em todos 
os níveis de organização. 

 

VII. recursos humanos: as empresas deverão ter à disposição funcionários com 
formação em Medicina Veterinária, Zootecnia, Agronomia ou Engenharia 
Agrícola. Deverá ser disponibilizada informação e documentação de todos os 
profissionais utilizados pela empresa.   

 

§2º. Os profissionais e as empresas assumirão a responsabilidade de que todos os 
documentos e informações devem ser arquivados, física ou digitalmente, com 
segurança e confidencialidade, durante período mínimo de 5 (cinco) anos. 
 



§3º. Os profissionais e as empresas não podem prestar e desenvolver nenhum 
serviço ou produto que possa comprometer a confidencialidade, a objetividade ou a 
imparcialidade do seu processo de vistoria e decisão. 
 
§4º. No caso de exclusão ou extinção da empresa, todos os vistoriadores vinculados 
a ela também serão, automaticamente, desabilitados para realizar vistorias. 
 
§5º. Os profissionais e/ou empresas credenciadas para realizar a atividade de 
vistoria não poderão ter nenhum vínculo com os demais entes descritos neste 
protocolo. 
 
Art 23. O plano de capacitação dos profissionais, para a realização das vistorias, 

compete a INFRANET. 
 
Art 24. São obrigações dos vistoriadores para realizarem as suas atribuições: 
 

a) participar e ser aprovado na capacitação; 
b) estar habilitado no sistema gestor dos protocolos de rastreabilidade 

da CNA; 
c) participar da capacitação de reciclagem anual; 
d) inserir no SGP, no prazo máximo de 7 (sete) dias após a realização 

da vistoria, o relatório e o resultado da vistoria do Estabelecimento 
Rural; 

e) manter sigilo sobre dados e informações confidenciais que porventura 
tenha acesso durante a execução do trabalho; 

f) apresentar relatórios, sempre que solicitado, sobre o andamento dos 
assuntos sob sua responsabilidade, bem como das atividades 
desenvolvidas; 

 
 
 

CAPÍTULO IX 
Da Adesão ao Protocolo 

 
Art 25. O produtor rural interessado em fazer parte deste protocolo deverá realizar a 

adesão da sua exploração pecuária via sistema gestor dos protocolos de 
rastreabilidade da CNA, cumprindo os pré-requisitos listados neste 
protocolo. 

 
Art 26. A adesão a este protocolo deve ser realizada por cada produtor rural ou 

responsável por exploração(s) pecuária(s) de bovinos e búfalos, presentes 
em um estabelecimento rural. 

 
Art 27. As garantias deste protocolo são dadas por explorações pecuárias de 

bovinos e búfalos que realizaram adesão a este protocolo. 
 
Art 28. As solicitações de adesão ou desligamento deste protocolo devem ser 

requeridas por meio do sistema gestor dos protocolos de rastreabilidade. 
 



Art 29. O produtor rural, ao aderir ao protocolo, assume a responsabilidade de que 
todos os documentos e informações devem ser arquivados, física ou 
digitalmente, com segurança e confidencialidade, durante período mínimo 
de 5 (cinco) anos. 

 
 
 

CAPÍTULO XI 
Da Habilitação 

 
 
Do Estabelecimento Rural 
 
Art 30. Os estabelecimentos rurais somente serão habilitados neste protocolo 

mediante vistoria para garantia do cumprimento dos requisitos e regras 
deste protocolo. 

 
Art 31. As etapas para habilitação dos estabelecimentos rurais são: 

a) Os produtores rurais e/ou responsáveis pelos estabelecimentos rurais com 
cadastro atualizado no Órgão de Defesa do Estado e aderidos ao sistema 
oficial brasileiro de identificação individual de bovinos e búfalos por meio da 
base nacional de dados (BND) do Sistema Brasileiro de Identificação e 
Certificação de Bovinos e Bubalinos (SISBOV) ou da Plataforma de Gestão 
Agropecuária (PGA), deverão se cadastrar no sistema gestor de protocolos 
de rastreabilidade da CNA e aderir ao Protocolo de Rastreabilidade, 
Procedência e Transparência do Manejo Sanitário. 

b) Após aderir ao Protocolo e identificar os animais, os produtores rurais e/ou 
responsáveis pelos estabelecimentos rurais deverão solicitar uma vistoria 
para habilitação dos estabelecimentos rurais; 

c) Durante o agendamento da data da vistoria, o produtor deverá selecionar um 
dos vistoriadores habilitados para realização da vistoria; 

 
§1º Após a habilitação será necessário apenas uma vistoria de manutenção 
realizada pelo vistoriador quando do vencimento da validade, ou conforme 
necessidade do produtor rural; 
 
§2º A vistoria terá validade de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 

 

 
Da Habilitação de Animais 
 
Art 32. A habilitação dos animais para abate para o uso do selo de ORIGEM E 

TRANSPARÊNCIA DO MANEJO SANITÁRIO, somente será concedida 
após e enquanto durar a habilitação da propriedade. 

 
Parágrafo único. A habilitação será fornecida a todos os animais que atenderem os 
critérios deste protocolo. 
 



Art 33. A habilitação do animal somente ocorrerá quando o produtor ou responsável 
pelo estabelecimento rural registrar, no Sistema SISBRA, as seguintes 
informações para cada animal: 

 
a. Data de nascimento (ou época do ano. Ex. primavera de 2018); 
b. Raça ou cruzamento; 
c. Sexo 
d. Idade em meses 
e. Peso vivo 
f. Local de nascimento, recria e engorda 
g. Localização com identificação GPS 

           
 

SEÇÃO I 
 

Das Vistorias para Habilitação de Animais 
 
Art 34. Durante as vistorias serão avaliados, no mínimo: 
 
I – cadastro do estabelecimento rural na PGA; 
 
II – existência de ao menos um curral com tronco ou brete de contenção em boas 
condições de uso para o manejo das respectivas explorações pecuárias; 
 
III – os procedimentos e registros de identificação (espécie, sexo, data de 
nascimento e data da identificação) e cadastro dos animais no sistema oficial 
brasileiro de identificação individual de bovinos e búfalos da PGA; 
 
IV – os registros e controles relativos à movimentação, desligamento e morte de 
animais e a compatibilidade entre as informações inseridas existentes na PGA e as 
constatadas no estabelecimento rural; 
 
V – os relatórios de vistorias anteriores; 
 
VI – verificação da numeração) dos animais identificados, conferindo-a com a 
numeração listada no inventário de animais do sistema oficial brasileiro de 
identificação individual de bovinos e búfalos.  
 
VII – os registros e controles individuais relativos ao manejo sanitário dos animais, 

incluindo vacinas, medicamento e demais procedimentos sanitários 

 
Parágrafo único. Na validação mencionada no inciso VI, serão vistoriadas: 
 

(a) se a forma de identificação está conforme com a descrita no sistema oficial 
brasileiro de identificação individual de bovinos e búfalos; 

 
(b) a compatibilidade da numeração do sistema oficial brasileiro de identificação 

individual de bovinos e búfalos dos animais cadastrados, com as informações 
constantes no inventário de animais; 

 



(c) a compatibilidade da numeração entre os elementos de identificação 
individual, quando a forma de identificação utilizada tiver mais de um 
elemento identificador; 

 
(d) a ocorrência de violação de elementos de identificação; e 
 
(e) a checagem visual de todos os lotes de animais identificados e cadastrados 

no sistema oficial brasileiro de identificação individual de bovinos e búfalos. 
 

Art 35. Em caso de detecção de não conformidades e reprovação na vistoria, o 
estabelecimento rural não será habilitado ou terá sua habilitação suspensa. 

 

Parágrafo único. Durante a vistoria, serão consideradas não conformidades as 
inconsistências apresentadas em um ou mais pontos das garantias e regras 
ofertadas por este protocolo. 
 
Art 36. É facultado ao produtor rural ou responsável pelo estabelecimento rural 

solicitar nova vistoria a qualquer momento. 
 
Parágrafo único. A INFRANET ou CNA poderá, a seu critério, realizar vistorias para 
a verificação do cumprimento das regras deste protocolo, independentemente da 
solicitação do produtor rural ou responsável pelo estabelecimento rural. 
 
 

SEÇÃO II 
Do Monitoramento 

 
Art 37. A INFRANET fará o monitoramento dos Estabelecimentos Rurais mediante 

controle sistêmico, por meio de documentos e das informações contidas no 
SISBRA, na PGA e no sistema gestor dos protocolos de rastreabilidade. 

 
Art 38. A seu critério, a INFRANET ou CNA poderá, visando assegurar 

cumprimento das garantias oferecidas por este protocolo, solicitar 
informações e documentações complementares, que porventura sejam 
necessárias. 

 
Art 39. Todos os registros gerados na execução dos processos inerentes a este 

protocolo devem ser arquivados com segurança e confidencialidade, 
durante período mínimo de 5 (cinco) anos. 

 
 

SEÇÃO III 
 

Da Movimentação  
 
 
Art 40. Todos os animais identificados, que necessitem ser movimentados, deverão 

ter seus elementos de identificação vinculados a GTA pelo Estabelecimento 
Rural habilitado, em até 15 dias após a data de vencimento da GTA. 

 



Art 41. No recebimento dos animais identificados e vinculados à e-GTA pelo 
estabelecimento rural de origem, o produtor rural ou responsável pelo 
Estabelecimento Rural verificará a numeração existente nos animais com os 
números vinculados à e-GTA e terá até 14 (quatorze) dias após a data de 
vencimento da e-GTA homologar a transferência ou para contestar junto ao 
produtor de origem os números inseridos de forma equivocada. 

 
 

CAPÍTULO XI 
DOS ESTABELECIMENTOS DE ABATE CREDENCIADOS 

 
 
Art 42. Aos estabelecimentos de abate que desejem comercializar carne fresca de 

bovinos ou búfalos com o selo de GARANTIA DA ORIGEM E 
TRANSPARÊNCIA DO MANEJO SANITÁRIO, deverão realizar a adesão a 
este protocolo obrigatoriamente. 

 
§1º Assim que realizada a adesão a este protocolo, a CNA fornecerá, ao 
responsável pelo estabelecimento de abate, uma senha de acesso ao sistema 
gestor dos protocolos de rastreabilidade, sendo o acesso restrito às informações 
necessárias para o cumprimento do aqui estabelecido. 
 
§2º O responsável pelo estabelecimento de abate é o encarregado por vincular e 
fornecer senhas de acesso ao sistema aos seus empregados/encarregados, bem 
como manter atualizado junto à PGA e ao sistema gestor dos protocolos de 
rastreabilidade da CNA, os dados cadastrais dos seus empregados. 
 
§3º O responsável pelo estabelecimento de abate se responsabilizará pelas ações e 
pela veracidade das informações inseridas por ele e pelos empregados que o 
mesmo cadastrar.  
 
Art 43. O estabelecimento de abate credenciado poderá, a qualquer momento, 

solicitar, via sistema gestor dos protocolos de rastreabilidade da CNA, o 
cancelamento de sua adesão a este protocolo. 

 
Parágrafo único. O cancelamento da adesão resultará na perda automática das 

garantias de cumprimento às regras e procedimentos que embasam a emissão do 

selo de GARANTIA DA ORIGEM E TRANSPARÊNCIA DO MANEJO SANITÁRIO, 

impossibilitando que o estabelecimento continue comercializando e sendo 

imediatamente comunicada à CNA. 

 

Art 44. O estabelecimento de abate credenciado poderá optar por identificar as 
partes fracionadas de carne com o QR Code - Individual ou o QR Code - 
Lote, devendo assegurar a segregação das carcaças dos animais abatidos, 
mantendo registros auditáveis dos controles executados nas diferentes 
fases de processamento. 

 
Art 45. O estabelecimento de abate credenciado assume a responsabilidade de que 

todos os documentos e informações devem ser arquivados, física ou 



digitalmente, com segurança e confidencialidade, durante período mínimo 
de 5 (cinco) anos. 

 
Art 46. Na avaliação prévia ao abate, os animais desabilitados para o protocolo 

deverão ser informados no SISBRA ou no próprio sistema do 
estabelecimento de abate pelo responsável do estabelecimento de abate, 
sendo realizada a segregação destes animais. 

 
§1º É responsabilidade do estabelecimento de abate fornecer ao Serviço de 
Inspeção Federal os dados e informações definidos em normativos do MAPA. 
 
§2º São motivos para desabilitação de animais para o protocolo na avaliação prévia 
ao abate, durante a conferência no ato do recebimento dos animais: 

a) Animal sem elemento de identificação 
b) Animal com elemento de identificação não cadastrado no SGP 
c) Animal consta como morto na SGP 
d) Animal consta como desligado no SGP 
e) Sexo divergente em relação ao existente no SGP 
f) Idade divergente em relação ao existente no SGP 
g) Município do estabelecimento rural divergente entre a e-GTA e o município 

de cadastro da propriedade no SGP 
h) CPF ou CNPJ divergente entre a e-GTA e o CPF de cadastro da propriedade 

no SGP. 
i) Número do elemento de identificação constando, no SGP, como de produtor 

rural diferente. 
j) Número do elemento de identificação constando, no SGP, como de 

estabelecimento rural diferente. 
k) Número do elemento de identificação do pré-sumário consta como de 

estabelecimento rural com vistoria vencida. 
 
 
 

SEÇÃO I 
Da Avaliação Durante o Abate 

 
Art 47. Na avaliação dos animais durante o abate, o responsável pelo 

estabelecimento deve efetuar, na calha de sangria, a leitura do número do 
elemento de identificação individual e confrontar as características dos 
animais com as informações contidas no SGP, devendo registrar não 
conformidades. 

 
Parágrafo único. O responsável pelo estabelecimento de abate deverá informar o 
produtor rural ou responsável pelo estabelecimento rural, imediatamente após o 
término do abate, sobre a quantidade de animais desabilitados e os motivos que 
ensejaram a desabilitação. 
 
 
  



SEÇÃO II 
Procedimentos e Controles Posteriores ao Abate 

 
Art 48. O estabelecimento de abate disponibilizará o sumário de abate, em até 10 

(dez) dias após o abate dos bovinos e búfalos, contendo o número do 
elemento de identificação individual de todos os animais abatidos, 
detalhando os animais desabilitados e os motivos que ensejam a 
desabilitação. 

 

§1º. Caberá ao detentor deste protocolo assegurar que o Sumário de Abate seja 
disponibilizado no Sistema de Gestão de Protocolos da CNA. 
 
§2º. Caso os animais habilitados não sejam desligados pelo estabelecimento de 
abate credenciado no prazo estabelecido, fica permitido ao produtor rural ou 
responsável pelo estabelecimento rural de origem vincular os animais habilitados a 
e-GTA, sendo os animais desligados pelo motivo “abate”.  
 

Art 49. O estabelecimento de abate manterá arquivados os elementos de 
identificação individual e as respectivas e-GTAs, pelo período mínimo de 
cinco anos. 

 
 
 

SUB-SEÇÃO I 
Da Identificação das Partes Fracionadas 

 
Art 50. O estabelecimento de abate deverá submeter, ao detentor deste protocolo, 

o processo utilizado para a segregação dos produtos de origem animal 
oriundos de propriedades aderidas ao presente protocolo. 

 
§1º. O estabelecimento de abate somente certificará os produtos de origem animal 

com o selo do presente protocolo após a apreciação e o aceite do processo de 

segregação dos produtos de origem animal, pelo detentor deste protocolo. 

 
Art 51. Caso opte pela identificação individual das partes fracionadas, o 

estabelecimento de abate credenciado deve assegurar o vínculo da 
identificação individual dos animais com as carcaças, e na sequência os 
cortes de carnes fracionados ao passar pelas salas de desossas e 
desmanches. 

 
Art 52. Caso opte pela identificação por lote das partes fracionadas o 

estabelecimento de abate credenciado deve assegurar o vínculo da 
identificação individual dos animais com as carcaças, e na sequência os 
cortes de carnes fracionados ao passar pelas salas de desossas e 
desmanches. 

 
  



SEÇÃO III 
Da vistoria dos estabelecimentos de abate 

 
Art 53. Durante as vistorias será avaliado se o processo de segregação adotado 

pelo frigorífico permite a efetiva segregação das partes fracionadas de forma 
a garantir a correta operacionalização das regras deste protocolo. 

 
 

CAPÍTULO XII 
DO MONINTORAMENTO 

 
 

Art 54. Todos os integrantes deste protocolo e os envolvidos na execução do 
mesmo estão sujeitos ao monitoramento para avaliar se as atividades 
desenvolvidas estão de acordo com as regras e garantias estabelecidas 
neste protocolo. 

 
Art 55. A acreditação a partir dos dados e informações disponíveis no SISBRA, no 

Sistema de Gestor dos Protocolos de Rastreabilidade e no Sistema de Log 
de Atividades serão oportunamente realizados por equipe designada pela 
CNA. 

 
 

CAPÍTULO XIII 

DAS AUDITORIAS 

 

Art 56. Todos os integrantes deste protocolo e os envolvidos na execução do 
mesmo estão sujeitos a auditorias para avaliar se as atividades 
desenvolvidas estão de acordo com as regras e garantias estabelecidas 
neste protocolo, realizadas por Auditores do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento - MAPA. 

 
 
 

CAPÍTULO XIV 
DAS RESTRIÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
Art 57. O descumprimento das regras deste protocolo sujeita os seus participantes 

às seguintes restrições administrativas: 
 
I – suspensão da habilitação e credenciamento; 
II – cancelamento da habilitação e credenciamento; 
III – cancelamento da adesão ao protocolo. 
 
 
  



CAPÍTULO XV 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art 58. Ficam aprovados, para uso neste protocolo, os seguintes anexos: 
 
a) Anexo I: Da forma de verificação das garantias; 
b) Anexo II: Restrições e penalidades; 
c) Anexo III: Termo de adesão ao protocolo – produtor rural; 
d) Anexo IV: Termo de adesão ao protocolo – estabelecimento de abate. 
 
Parágrafo único. A INFRANET divulgará, em site específico da CNA, modelos 
complementares de formulários ou documentos que se façam necessários para 
operacionalização deste protocolo. 
 
Art 59. Os casos omissos ou de dúvidas que se suscitarem na execução deste 

protocolo serão dirimidos pela CNA e INFRANET e SDA/MAPA. 
 
 

Brasília, XXXX de 2018. 

 

Pela INFRANET, 
 
 
 
______________________________________ 
LUIZA VIVIANE DA SILVEIRA 
CPF sob nº 089.563.989-09 
  



ANEXO I 

Da Forma de Verificação das Garantias 
 

Garantia Forma de verificação 

Localização do estabelecimento rural. Localização geográfica da propriedade 

por meio das coordenadas. 

O estabelecimento rural possui ao 

menos um curral com tronco ou brete 

de contenção em boas condições de 

uso para o manejo das respectivas 

explorações pecuárias. 

Verificação durante a vistoria realizada 

no estabelecimento rural. 

O estabelecimento rural possui animais 

na propriedade devidamente 

identificados individualmente no sistema 

oficial brasileiro de identificação 

individual de bovinos e búfalos. 

O estabelecimento rural possui animais 

na propriedade devidamente 

identificados individualmente com chip 

eletrônico. 

Verificação da identificação individual 

durante a vistoria realizada no 

estabelecimento rural. 

 

O estabelecimento rural possui registros 
individuais de vacinas obrigatórias e 
medicações administradas e os 
procedimentos sanitários. 

Inserção das informações no SGP e 

verificação durante o processo de 

vistoria. 

O estabelecimento de abate possui 
processo que permita a segregação dos 
animais de forma a garantir a correta 
operacionalização deste protocolo 

Processo encaminhado pelo frigorífico e 

analisado pelo detentor deste protocolo. 

Processo verificado durante as vistorias 

realizadas no estabelecimento de abate. 

 
 
 
  



 
ANEXO II 

RESTRIÇÕES E PENALIDADES 

 

Art. 1º. São também consideradas infrações às regras deste protocolo os atos que 

procurem impedir, dificultar, burlar, retardar ou atrapalhar a ação dos vistoriadores 

ou auditores, bem como o fornecimento de informações falsas ou enganosas e, de 

modo geral, qualquer sonegação que seja feita sobre assunto que direta ou 

indiretamente interesse a execução deste protocolo. 

 

Parágrafo único. Os atos descritos acima serão devidamente apurados mediante 

procedimento próprio, instaurado pela INFRANET na qualidade de detentora deste 

protocolo e pela CNA na qualidade de gestora, ficando os responsáveis sujeitos às 

sanções pertinentes. 

 

 

SEÇÃO I 

Das Restrições aos Estabelecimentos Rurais 

 

Art. 2º. O Estabelecimento Rural sob suspensão da habilitação não terá suas 

informações, bem como de seus animais habilitados, disponibilizadas para uso do 

Selo, até que cessem as causas que determinaram a suspensão. 

 

Art. 3º. O cancelamento da habilitação implica no encerramento da validade da 

habilitação dos bovinos e búfalos como aptos a utilizarem o Selo. 

 

Art. 4º. O cancelamento da adesão ao protocolo implica na exclusão do 

Estabelecimento Rural e de seus animais habilitados deste protocolo, não sendo 

suas informações disponibilizadas para uso do Selo. 

 

Art. 5º. As restrições administrativas previstas neste Anexo serão registradas na 

CNA. 

 

Art. 6º. A suspensão da habilitação será aplicada quando houver não conformidades 

no abate de animais habilitados de estabelecimentos rurais, bem como no caso de 

indícios ou denúncias de não conformidades que possam comprometer a habilitação 

do Estabelecimento Rural. 

 

Art. 7º. O Estabelecimento Rural que se recusar a receber vistorias, ou que solicitar 

a interrupção de vistoria em andamento, terá sua habilitação cancelada e ficará 

impedido de receber nova habilitação pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 

 



Art. 8º. O cancelamento da adesão será aplicado em casos de fraude às regras 

deste protocolo, sendo que o Estabelecimento Rural, produtores rurais e/ou 

responsáveis envolvidos ficarão impedidos de solicitar nova adesão pelo prazo de 1 

(um) ano. 

 
 

Não conformidades Penalidades 

Não estar com animais identificados 
individualmente, no momento da vistoria 

Não habilitação do estabelecimento 
rural 

O estabelecimento rural não possuir ao 
menos um curral com tronco ou brete 
de contenção em boas condições de 
uso para o manejo das respectivas 
explorações pecuárias. 

Suspensão automática até 
regularização. 

Não realizar a transferência de animais 
identificados entre estabelecimentos 
rurais no prazo estabelecido pelo 
presente protocolo. 

Suspensão automática até 
regularização. 

Não possuir e nem apresentar os 
registros individuais de vacinas 
obrigatórias e medicações 
administradas e os procedimentos 
sanitários. 

Suspensão automática até a 
regularização. 

 
Em caso de reincidência de qualquer das não conformidades listadas acima, o 
Estabelecimento Rural ficará sujeito ao cancelamento da habilitação. 
 
 

SEÇÃO II 

Das Restrições aos Vistoriadores 

  

Não conformidades Penalidades 

Não inserir no SISBRA ou SGP, no prazo 

máximo de 7 (sete) dias após a vistoria, o 

relatório e o laudo da vistoria do 

estabelecimento rural. 

Suspensão automática até a 

regularização e advertência. 

Havendo reincidência, o profissional 

poderá ser desabilitado. 

Inserir informações inverídicas ou omitir 

informações no SIBRA ou SGP. 

Suspensão por 90 dias. Caso 

constatada a intencionalidade, o 

profissional será desabilitado, sem 

prejuízo das demais obrigações 

legais. 

  



SEÇÃO III 

Das Restrições aos Supervisores 

Não conformidades Penalidades 

Não inserir no SIBRA ou SGP, no prazo 

máximo de 7 (sete) dias após a vistoria, o 

relatório e o laudo da vistoria do 

estabelecimento rural. 

Suspensão automática até a 

regularização e advertência. 

Havendo reincidência, o profissional 

poderá ser desabilitado. 

Inserir informações inverídicas ou omitir 

informações no SIBRA ou SGP. 

Suspensão por 90 dias. Caso 

constatada a intencionalidade, o 

profissional será desabilitado, sem 

prejuízo das demais obrigações 

legais. 

  

  

  

SEÇÃO III 

Das Restrições aos Estabelecimentos de Abate Credenciados 

  

Não conformidades Penalidades* 

Não efetuar o desligamento dos animais 

habilitados abatidos no prazo e forma 

definidos pelo presente protocolo. 

Suspensão automática até 

regularização. 

Não manter arquivados os elementos de 

identificação individual dos bovinos ou 

búfalos habilitados abatidos pelo prazo 

mínimo de 5 (cinco) anos. 

A critério do DIPOA/SDA/MAPA. 

Não informar o motivo da desabilitação de 

animais no prazo e forma definidos pelo 

presente protocolo. 

Suspensão automática até 

regularização. 

Não possuir processo que permita a 

segregação dos animais de forma a 

garantir a correta operacionalização deste 

protocolo. 

Suspensão automática até 
regularização. 

  

*Em caso de reincidência de qualquer uma das não conformidades listadas acima, o 

estabelecimento de abate ficará sujeito ao cancelamento da habilitação e da própria 

adesão a este protocolo. 

 

  



ANEXO III 
TERMO DE ADESÃO AO PROTOCOLO DE RASTREABILIDADE COM 

GARANTIA DA ORIGEM E TRANSPARÊNCIA DO MANEJO SANITÁRIO 
  

Produtor Rural 
  

Por meio deste termo, declaro para os devidos fins, e sob as penas da legislação 
vigente, minha adesão voluntária ao presente Protocolo Operacional de 
Rastreabilidade, denominado PROTOCOLO DE RASTREABILIDADE COM 
GARANTIA DA ORIGEM E TRANSPARÊNCIA DO MANEJO SANITÁRIO, 
responsabilizando-me pela veracidade das informações fornecidas ao SISBRA, ao 
SGP e ao sistema informatizado oficial do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), ao tempo em que autorizo o registro das referidas 
informações na Base de Dados Única (BDU) do MAPA. 
  
Autorizo a INFRANET e CNA, nos limites do disposto no parágrafo único do Art. 6º 
do Decreto 7.623, de 22 de Novembro de 2011, a fazer uso de dados, informações 
técnicas, programas de informática, procedimentos e rotinas, resguardadas a 
segurança e a confidencialidade das informações estratégicas, com o propósito 
específico de utilização e prestação de serviços, no que lhe couber, visando realizar 
a gestão deste Protocolo. As informações referentes aos produtores rurais, 
estabelecimentos rurais e explorações pecuárias que serão acessadas estão abaixo 
discriminadas: 

a) Nomes dos produtores rurais; 
b) CPF; 
c) E-mail; 
d) Endereço para correspondência do produtor rural; 
e) Telefone; 
f) Nome do estabelecimento rural; 
g) Código do estabelecimento rural; 
h) Localização do estabelecimento rural; 
i) Coordenadas geográficas do estabelecimento rural; 
j) Estabelecimento rural com bloqueio de trânsito pelo OESA? (Sim ou Não); 
k) Espécies bloqueadas para o trânsito; 
l) Código da exploração pecuária; 
m) Saldo de animais da exploração pecuária; 
n) Faixa etária e sexo dos animais da exploração pecuária; 
o) Informação sobre a Adesão da Exploração Pecuária ao SISBOV na PGA 

(Sim ou Não); 
p) Guias de Trânsito Animal com origem e destino nos estabelecimentos rurais 

e explorações pecuárias que realizaram adesão; 
q) Animais identificados (Planilha de Identificação dos Animais); 
r) Centros de distribuição de elementos de identificação; 
s) Elementos de identificação; 
t) Fábrica de elementos de identificação; 
u) Requisições de elementos de identificação; 
v) Transferência de animais identificados – TAI; 
w) Transferência de elementos de identificação; 
x) vacinas 
y) notas fiscais de vacinas e medicamentos 



 
 
 
  
Declaro que li e estou ciente das regras e penalidades deste Protocolo, e 
comprometo-me a cumpri-las e acatá-las, assim como pagar o valor de R$ XXX 
(XXX reais) a título de adesão ao protocolo, R$XXX (XXX reais) por animal abatido 
para o programa de selo de garantia de origem e transparência do manejo sanitário, 
além pagar anualmente o valor de R$XXX (XXX) a título de anuidade, além do valor 
para realização das vistorias, inicial, de validação e de manutenção da habilitação 
na periodicidade descrita no memorial descritivo deste protocolo. Por fim, declaro 
que a presente adesão é de minha livre e espontânea vontade. 

 
 
 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 
  
Pelo presente Termo de Confidencialidade, a INFRANET e CNA serão 
solidariamente responsáveis pela segurança e confidencialidade de todos os dados, 
informações técnicas, programas de informática, procedimentos e rotinas a que 
tiverem acesso, relativos ao(s) estabelecimento(s) rural(is) aderente(s) a este 
Protocolo, respondendo civil e criminalmente, na forma da lei, pelo uso indevido ou 
não autorizado, bem como pela divulgação ou disponibilização a terceiros, de 
quaisquer dados e informações de natureza sigilosa ou confidencial que não sejam 
estritamente necessários para garantir o cumprimento dos objetivos estabelecidos 
neste Protocolo. 
  
 

  



ANEXO IV 
TERMO DE ADESÃO AO PROTOCOLO DE RASTREABILIDADE COM 

GARANTIA DA ORIGEM E TRANSPARÊNCIA DO MANEJO SANITÁRIO 
 

Estabelecimento de Abate 
  

Por meio deste termo, declaro para os devidos fins, e sob as penas da legislação 
vigente, minha adesão voluntária ao presente Protocolo Operacional de 
Rastreabilidade, denominado PROTOCOLO DE RASTREABILIDADE COM 
GARANTIA DA ORIGEM E TRANSPARÊNCIA DO MANEJO SANITÁRIO, 
responsabilizando-me pela veracidade das informações fornecidas ao SGP e ao 
sistema informatizado oficial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), ao tempo em que autorizo o registro das referidas informações na Base de 
Dados Única (BDU) do MAPA. 
  
Autorizo a INFRANET e CNA, nos limites do disposto no parágrafo único do Art. 6º 
do Decreto 7.623, de 22 de Novembro de 2011, a fazer uso de dados, informações 
técnicas, programas de informática, procedimentos e rotinas, resguardadas a 
segurança e a confidencialidade das informações estratégicas, com o propósito 
específico de utilização e prestação de serviços, no que lhe couber, visando realizar 
a gestão deste Protocolo. As informações referentes aos estabelecimentos de abate 
que serão acessadas estão abaixo discriminadas: 
a) Tipo de inspeção do estabelecimento de produtos de origem animal (POA); 
b) Número de controle (número do Serviço de Inspeção); 
c)  CNPJ do estabelecimento de POA; 
d) Endereço do estabelecimento de POA; 
e) CPF do responsável pelo estabelecimento de POA; 
f)  E-mail do responsável pelo estabelecimento de POA; 
g) Telefone do responsável pelo estabelecimento de POA 
h) Coordenadas geográficas do estabelecimento de POA; 
i)   Categoria do estabelecimento de POA; 
j)   Área do estabelecimento de POA; 
k)  Espécies processadas no estabelecimento de POA; 
l)   Capacidade nominal de abate/processamento do estabelecimento de POA; 
p) Guias de Trânsito Animal com origem e destino nos estabelecimentos de POA 
que realizaram adesão. 
  
Declaro que li e estou ciente das regras e penalidades deste Protocolo, e 
comprometo-me a cumpri-las e acatá-las, assim como repassar ao Instituto CNA o 
valor de R$ XXX (XXX reais) por animal classificado pelo Sistema Gestor de 
Protocolo, independente do destino. Por fim, declaro que a presente adesão é de 
minha livre e espontânea vontade. 
  
   
  

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 
  
Pelo presente Termo de Confidencialidade, a INFRANET e CNA serão 
solidariamente responsáveis pela segurança e confidencialidade de todos os dados, 
informações técnicas e comerciais, programas de informática, procedimentos e 



rotinas a que tiverem acesso, relativos ao(s) estabelecimento(s) de abate 
aderente(s) a este Protocolo, respondendo civil e criminalmente, na forma da lei, 
pelo uso indevido ou não autorizado, bem como pela divulgação ou disponibilização 
a terceiros, de quaisquer dados e informações de natureza sigilosa ou confidencial 
que não sejam estritamente necessários para garantir o cumprimento dos objetivos 
estabelecidos neste Protocolo. 
  
  
  
 


