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Procedimento de Cancelamento de DAP 
 

Legislação 

A Portaria SAF Nº 26 de 9 de maio de 2014 trata de aspectos operacionais da 
Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) 

CAPÍTULO VI 
DO CONTROLE SOCIAL 

Seção I 
Da Finalidade e Ambiente de Execução 

Art. 37. O controle social consiste em um conjunto de procedimentos adotados pela sociedade no sentido 
de supervisionar a base de dados de DAP, auxiliando na eliminação de possíveis inconsistências, 
desvios e irregularidades. 
Parágrafo único. O controle social é executado em âmbito municipal. 

Seção II 
Dos Órgãos de Controle Social 

Art. 38. O controle social é efetuado pelos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável 
- CMDRS ou entidade congênere. 
Art. 39. Os CMDRS, para exercerem o controle social na regularidade da emissão da DAP, buscarão 
acolher entre os seus representantes órgãos públicos e entidades emissores de DAP. 
§ 1º Na falta da existência do CMDRS ou de órgão congênere, em âmbito municipal, os órgãos e 
entidades autorizados a emitirem DAP devem executar as atividades inerentes ao controle social 
relacionado à supervisão de validação da DAP. 
§ 2º Os órgãos e entidades alvo do próprio controle social, com credenciamento cancelado ou suspenso 
são impedidos de participar do processo de controle social, no último caso, enquanto perdurar a 
suspensão. 

 

 

Formulário de Solicitação 

As entidades deverão baixar o formulário específico para cancelamento da DAP, 

preencher, datar, assinar e enviar para o MDA. 

As entidades emissoras de DAP devem enviar o formulário para o 
responsável operacional da entidade a qual está vinculada, esta 

entidade enviará o formulário ao MDA 

 
Solicitação de Cancelamento de DAP 
Destinatário: MDA/SAF/CGMA 
Endereço: SBN Q01 Ed. Palácio do Desenvolvimento, 7º Andar. 
                  Plano Piloto, Brasília/DF 
                  CEP 70.057-900 
 

 

Orientações para preenchimento 

O formulário contém as seguintes informações: 
Cabeçalho (Identificação de entidade que está solicitando o cancelamento da 
DAP) 

Entidade: 
Razão social de entidade que está solicitando o 
cancelamento CNPJ: CNPJ 

Representante: 
Nome completo do responsável ou representante legal 
da entidade que está solicitando o cancelamento CPF: 

CPF do 
responsável ou 
representante 

Endereço: 
Endereço completo da entidade que está solicitando o 
cancelamento   

Bairro: 
Bairro do endereço da entidade que está solicitando o 
cancelamento CEP: CEP 

Município: 
Município do endereço da entidade que está solicitando 
o cruzamento UF: 

Unidade da 
Federação 
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Identificação do Agricultor Familiar e do motivo de solicitação 

de cancelamento 

Nome: Nome do Município 

CPF: CPF Data da Emissão: Data de emissão da DAP 

Motivo: Ao Preencher o formulário, escolher um dos motivos disponíveis (não serão aceitos 
motivos em desacordo com os listados). 

Descrição: Poderá preencher com a descrição do motivo de cancelamento 

 

Descrição dos motivos de cancelamento 

A quadro abaixo apresenta os motivos de cancelamento que o solicitante poderá 

escolher e a descrição deste motivo. 

Abandono de atividade 

Utilizado quando o agricultor familiar abandona a 
atividade descaracterizando a sua unidade familiar da 
condição de unidade da agricultura familiar. 
Neste caso, o CPF informado no formulário de solicitação 
de cancelamento fica bloqueado para emissão de uma 
nova DAP. 

Admissão de erro operacional do emissor 

Utilizado quando o agente emissor emite uma DAP com 
erros. Se o agricultor possuía anteriormente uma DAP 
que na data do cancelamento da DAP atual teria 
validade, esta DAP (anterior) volta a ter validade e fica 
disponível no extrato. 
Não gera bloqueio. 

Alteração das condições: Terra, capital, trabalho e 
estado civil 

Utilizado quando ocorre alteração na Terra (localização 
do estabelecimento), capital (renda), trabalho 
(empregados permanentes ou número de dias homens 
por ano) ou mudanças no estado civil do agricultor 
familiar. 
Não gera bloqueio. 

Deixou de ser agricultor familiar por evolução 

Utilizado quando a unidade familiar deixou de ser 
enquadrada nos critérios da agricultura familiar por ter 
evoluído, seja no tamanho da área, na renda ou nos 
demais critérios que o habilitam. 
Bloqueia o CPF não permitindo uma nova emissão de 
DAP. 

Emissão com enquadramento indevido 

Utilizado quando foi emitida indevidamente uma DAP 
para uma determinada unidade familiar. 
Se o agricultor possuía anteriormente uma DAP que na 
data do cancelamento da DAP atual teria validade, esta 
DAP (anterior) volta a ter validade e ficar disponível no 
extrato. 
Não gera bloqueio. 

Emissão indevida 

Utilizado quando foi emitida indevidamente uma DAP 
para uma determinada unidade familiar. 
Se o agricultor possuía anteriormente uma DAP que na 
data do cancelamento da DAP atual teria validade, esta 
DAP (anterior) volta a ter validade e fica disponível no 
extrato. 
Não gera bloqueio. 

Falecimento de um dos titulares 

Utilizado quando um dos titulares faleceu. 
Neste caso o CPF do titular que faleceu ficará bloqueado 
impossibilitando a emissão de uma nova DAP que 
contenha o referido CPF. 
Poderá ser emitida uma nova DAP para o outro titular, 
caso ainda se enquadre na condição de agricultor 
familiar. 

Mudou a localização do estabelecimento 
Utilizado quando a unidade familiar mudou de 
estabelecimento explorado. 
Não gera bloqueio. 
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Informações importantes para que a solicitação seja 

preenchida e enviada corretamente 

QUANDO SOLICITADA PELO CMDRS 
Deverá enviar ficha de solicitação de cancelamento de DAP diretamente ao MDA 
acompanhada de cópia da ata circunstanciada sobre o assunto. 

 

QUANDO SOLICITADA PELAS ENTIDADES QUE POSSUEM AGREGADORAS 
As solicitações de cancelamento devem ser remetidas às entidades agregadoras a 
nível nacional e o responsável legal ou operacional desta agregadora se encarregará 
de remeter as solicitações ao MDA. 
Uma entidade emissora de DAP vinculada a uma Federação deverá enviar a 
solicitação de cancelamento para Federação que enviará para Confederação e esta 
enviará formalmente ao MDA, todos os pedidos que tiverem origem nos agentes 
emissores de DAP a ela vinculado. 
Portanto os documentos serão enviados ao MDA pela ACAN, ANPA, CNA, 
Confederação de Pescadores, CONTAG, FETRAF, etc. 
O mesmo procedimento é adotado para as entidades vinculadas à SRA e ao INCRA. 

 

QUANDO SOLICITADA PELAS ENTIDADES QUE ESTÃO VINCULADAS 
DIRETAMENTE AO MDA 
Uma entidade emissora de DAP que está vinculada diretamente ao MDA, deverá 
enviar a solicitação de cancelamento para o escritório central de sua entidade, o 
responsável legal ou o responsável operacional da entidade irá enviar ao MDA todas 
as solicitações de cancelamento originarias dos seus agentes emissores de DAP. É 
o caso da entidade de ATER, Ministério da Pesca, etc. 

 

QUANDO SOLICITADO DIRETAMENTE PELO AGRICULTOR FAMILIAR 
Deverá enviar ficha de solicitação de cancelamento de DAP diretamente ao MDA. O 
cabeçalho do formulário deverá ser preenchido com os dados do agricultor familiar 
(entidade e CNPJ não são preenchidos neste caso). Os dados sobre a DAP a ser 
cancelada também devem ser preenchidos. 
O agricultor familiar também poderá redigir o documento de solicitação, porém deverá 
conter informações necessárias ao cancelamento, inclusive o motivo da solicitação 
de acordo com os motivos padrões disponíveis no formulário. 
Para garantir autenticidade do documento, quando enviado diretamente pelo 
agricultor familiar, o mesmo deverá reconhecer firma em cartório. 

 

 

 

Não é agricultor familiar 

Utilizado quando a unidade não é uma unidade da 
agricultura familiar. 
Neste caso o CPF informado no formulário de solicitação 
de cancelamento fica bloqueado para emissão de uma 
nova DAP. 

Perda dos direitos civis por um dos titulares  
Utilizado quando um dos titulares perdeu os direitos civis 
por reclusão. 
Gera bloqueio. 

Venda ou desocupou a terra 

 
Utilizado quando o agricultor familiar vendeu ou 
desocupou a terra. 
Não gera bloqueio. 
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ORIENTAÇÕES GERAIS 
1. O cancelamento é um documento oficial, portanto deverá ser devidamente 
assinado e carimbado pelo solicitante. Quando o solicitante for o próprio agricultor 
familiar, a assinatura deve ter firma reconhecida em cartório. 
2. A data de emissão informada no formulário de solicitação de cancelamento deverá, 
obrigatoriamente, ser a data em que a DAP foi emitida, esta informação está 
disponível no estrato. Se a data for diferente do extrato, a solicitação não será 
atendida. 
3. Não serão aceitas solicitações de cancelamento preenchidas a próprio punho, 
salvo quando solicitado pelo próprio agricultor. 
4. Observar detalhadamente as informações preenchidas para evitar que a solicitação 
não seja atendida. 

 

Os procedimentos de cancelamento 

Os pedidos de cancelamentos enviados ao MDA chegam ao protocolo geral e são 
enviados à Coordenação Geral de Monitoramento e Avaliação (CGMA), que 
primeiramente realiza uma verificação do preenchimento do formulário, assinaturas, 
origem e reconhecimento de firma (quando for o caso).  

 

Após esta verificação inicial, é enviado para setor especifico de cancelamento, caso 
todos os pré-requisitos estejam atendidos, o cancelamento é realizado. 
 
Os cancelamentos são executados por ordem de chegada, portanto não é possível 
estimar o tempo de resposta. 

 

Após o cancelamento 

Fica disponível na internet o extrato informando que foi cancelada. 
 
Observar na parte inferior do extrato da DAP o motivo do cancelamento: 
Se expirou, indica que a DAP venceu, outra DAP poderá ser emitida se a unidade 
familiar se enquadrar na condição de agricultura familiar. 
Cancelamentos sem bloqueio permitem a emissão de uma nova DAP. 
Cancelamentos com bloqueio não permitem a emissão de uma nova DAP. 
Dúvidas sobre o cancelamento de DAP podem ser enviadas para o e-mail: 
dma@mda.gov.br 

 


