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promisso (FORMULÁRIO IV). Em caso de substabelecimento, esta
autorização deverá estar expressamente prevista pelo outorgante na
procuração originária.

6. Nos processos de Trânsito Aduaneiro (ADTA), fica dis-
pensada a apresentação da procuração pública ou particular pela em-
presa transportadora.

SEÇÃO II
REQUERIMENTO PARA FISCALIZAÇÃO

DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E
REQUERIMENTO PARA FISCALIZAÇÃO
DE ANIMAIS DE COMPANHIA

1. As empresas importadoras/exportadoras ou quaisquer in-
teressados em solicitar a liberação aduaneira de animais, vegetais,
seus produtos, derivados e partes, subprodutos, resíduos de valor
econômico e de insumos agropecuários deverão requerer a fisca-
lização ao SVA/UVAGRO do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, por meio de Requerimento em formulário padrão
(FORMULÁRIO V). Em se tratando de animais de companhia, de-
verá ser utilizado formulário específico (FORMULÁRIO XXIX),
bem como para embalagens e suportes de madeira (FORMULARIO
XXIII).

2. O Requerimento deve ser apresentado em duas vias im-
pressas ou, caso o sistema seja informatizado, uma via impressa e
uma via eletrônica, e terá validade de 30 (trinta) dias, a contar da
validação/recebimento junto à unidade operacional do VIGIAGRO.

3. Deverão ser anexados ao Requerimento todos os docu-
mentos exigidos nos processos, de importação, exportação e demais
procedimentos e controles estabelecidos pela Vigilância Agropecuária
Internacional.

4. As empresas importadoras/exportadoras, seus represen-
tantes legais, ou demais interessados que firmarem o Requerimento
são responsáveis pela veracidade das informações prestadas, que de-
verão corresponder com o disposto nos demais documentos que com-
põem os processos.

5. Considerando a demanda dos serviços e as características
das atividades de Vigilância Agropecuária Internacional e observan-
do-se normas específicas, o interessado deverá apresentar o Reque-
rimento em tempo hábil, junto à Unidade Local (aeroporto, porto,
posto de fronteira e aduana especial), para que o FFA agende a
fiscalização e adote as medidas necessárias para o andamento do
processo.

6. Quando se tratar de mais de um produto no mesmo Re-
querimento, eles deverão estar descritos no formulário “Dados Com-
plementares ao Requerimento de Fiscalização de Produtos Agrope-
cuários” (FORMULÁRIO VI).

7. As solicitações de alterações devem ser formalizadas por
escrito, devidamente justificadas e anexando-se os documentos que
comprovem a necessidade das alterações desejadas.

7.1. Quando o local de embarque ou desembarque da mer-
cadoria for diferente daquele declarado inicialmente no Requerimen-
to, Autorização ou Permissão de Importação ou Exportação, o
SVA/UVAGRO aceitará a alteração mediante apresentação de de-
claração com justificativa firmada pelo interessado, desde que o novo
ponto de embarque ou desembarque esteja habilitado pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e disponha de infra-es-
trutura compatível com a realização do procedimento e da fisca-
lização.

8. O Requerimento será indeferido nas seguintes situações:
vencimento do prazo de validade, embarque à revelia e descum-
primento da legislação vigente.

SEÇÃO III
ANÁLISE DOCUMENTAL

1. A análise documental constitui uma das principais fases da
fiscalização agropecuária. Deverá ser realizada de forma criteriosa e
objetiva, com base na legislação vigente e antes da inspeção física da
mercadoria, com intuito de assegurar à fiscalização agropecuária que
o destino, a origem, ou as mercadorias em si não apresentam res-
trições à exportação ou ao ingresso em território nacional.

2. Durante a análise documental, a fiscalização agropecuária
deverá assegurar-se de que foi apresentada toda a documentação exi-
gida pela legislação específica vigente.

3. Deverá haver correlação exata entre as informações dis-
poníveis na documentação constante no processo e no Requerimento
para Fiscalização de Produtos Agropecuários.

4. A análise documental e a inspeção/fiscalização deverão
conferir o devido respaldo para a autorização dos despachos de im-
portação e exportação, certificação e demais controles especiais e
procedimentos específicos realizados pela Vigilância Agropecuária
Internacional.

5. As não conformidades documentais deverão ser comu-
nicadas ao interessado, mediante emissão do Termo de Ocorrência.

SEÇÃO IV
C E RT I F I C A Ç Ã O

A competência para estabelecer acordos e aprovar novos
modelos de certificados é exclusiva do órgão central do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio de seu setor com-
petente. Fica vetada a utilização de modelos não aprovados pelo
órgão central, ou mesmo pequenos ajustes e alterações de layout, sem
a devida autorização do setor competente.

Para atendimento das exigências sanitárias, fitossanitárias ou
zoossanitárias não reconhecidas oficialmente, o interessado deverá
obter o protocolo oficial das autoridades competentes do país im-
portador (ou junto às suas representações diplomáticas), e apresentá-

lo ao departamento técnico competente do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento para análise, homologação e inclusão na
lista oficial.

O certificado que não esteja de acordo com os modelos
aprovados, e que não seja emitido pelo organismo oficial ou cre-
denciado do país exportador, não deve ser reconhecido como do-
cumento válido para o intercâmbio comercial.

LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONA-
DOS:

a) Decreto nº 24.548, de 03 de Julho de 1934.
b) Decreto nº 24.114, de 12 de Abril de 1934.

SEÇÃO V
CERTIFICADO FITOSSANITÁRIO

1) CONSIDERAÇÕES GERAIS
a) O modelo do Certificado Fitossanitário (CF) adotado

(FORMULÁRIO VIII) é o estabelecido pela NIMF nº 12, da FAO.
Sua validade será definida em função da existência ou não de tra-
tamento fitossanitário ou quarentenário vinculado à partida. No caso
de partidas em que há tratamento fitossanitário ou quarentenário de-
clarado no Certificado Fitossanitário, a validade do tratamento é que
definirá a validade do CF.

b) O Certificado Fitossanitário deve ser emitido em duas
vias, original e cópia.

c) O Certificado Fitossanitário somente poderá ser firmado
por FFA com registro no Comitê de Sanidade Vegetal do Cone Sul -
C O S AV E .

d) O Certificado Fitossanitário somente será emitido após
inspeção da partida e atendidos os requisitos fitossanitários acordados
entre as ONPFs dos países importador e exportador.

e) No caso de países com os quais o Brasil não tem acordo
bilateral, as Declarações Adicionais (DA) somente poderão ser in-
cluídas no CF após aprovação formal do DSV.

f) A data de emissão do CF deve coincidir com a data da
efetiva conclusão das inspeções da mercadoria. O certificado será
liberado em tempo hábil, no caso de postos de fronteira, aeroportos,
aduanas especiais e serviço postal.

g) No caso de portos, o CF somente deve ser entregue ao
interessado ou ao seu representante legal, quando comprovado o em-
barque do produto, mediante a apresentação do Conhecimento Ma-
rítimo ("Bill of Lading" - BL) ou do espelho do BL.

h) Registrar no Certificado Fitossanitário a identificação da
unidade de inspeção, conforme descrito na Seção Definições e Con-
ceitos, deste Manual.

i) O FFA poderá autenticar as fotocópias apresentadas, por
meio do carimbo “CONFERE COM O ORIGINAL”, desde que apre-
sentado o certificado original.

j) No preenchimento do Certificado serão consideradas as
informações contidas no Requerimento para Fiscalização de Produtos
Agropecuários (FORMULÁRIO V), Termo de Fiscalização (FOR-
MULÁRIO VII), Documento Aduaneiro, Certificados Fitossanitários
de Origem (CFO), Certificados Fitossanitários de Origem Conso-
lidado (CFOC), Permissão de Trânsito de Vegetais (PTV), certifi-
cados ou laudos laboratoriais.

h) Os Certificados Fitossanitários devem atender às regu-
lamentações ou requisitos fitossanitários dos países importadores, em
relação a pragas regulamentadas, incluindo os requisitos estabelecidos
nas permissões de importação, desde que acordados entre as ONPFs
dos países importador e exportador;

i) No campo Declaração Adicional, dos Certificados Fitos-
sanitários, deverá ser incluída somente informação de ordem fitos-
sanitária. Quando o campo disponível para Declarações Adicionais
for insuficiente, deve-se utilizar o Anexo do Certificado Fitossanitário
(FORMULÁRIO IX).

j) Nos casos em que não seja possível ou necessário o pre-
enchimento de qualquer campo do Certificado Fitossanitário, adotar-
se-ão as medidas que assegurem que eles não possam ser utiliza-
dos;

k) O CF terá uma numeração seqüencial anual, estabelecida
pela Coordenação Geral do VIGIAGRO, acompanhada da sigla iden-
tificadora da Unidade local do VIGIAGRO, ou as siglas do município
e do estado, ou ainda a caracterização do local de certificação na
origem, quando não se tratar de um SVA/UVAGRO.

m) No Certificado Fitossanitário não devem ser incluídas
referências à qualidade ou qualquer outro aspecto de saúde humana
ou animal, resíduos de agrotóxicos ou radioatividade, ou outras in-
formações (ex: cartas de crédito, certificados ou laudos laboratoriais,
OGM, certificado de classificação, etc.). Tais informações, se ne-
cessárias, e por exigência do país importador, deverão ser registradas
no documento Informações Complementares ao Certificado Fitos-
sanitário (FORMULÁRIO X).

n) O formulário do Certificado Fitossanitário deve ser bi-
língüe, porém seu preenchimento será no vernáculo oficial do Bra-
sil.

o) Os tratamentos fitossanitários realizados de acordo com os
procedimentos específicos, devem ser registrados em campo próprio
do Certificado Fitossanitário, cujas informações deverão ser trans-
critas do Certificado de Tratamento quarentenário ou fitossanitário
emitido por empresa credenciada pelo Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento e cujo tratamento tenha sido previamente
autorizado para sua execução ou por exigência acordada pelas ONPFs
do país importador e exportador. Podem ser aceitos os tratamentos
citados no CFO/CFOC, desde que a empresa que realizou o tra-
tamento seja credenciada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e que seja apresentado o Certificado do Tratamento
Fitossanitário.

p) Quando os campos destinados à descrição da mercadoria,
embalagem, marca, nome botânico, etc., do Certificado Fitossanitário,

não forem suficientes para a discriminação de todos os produtos,
devem ser utilizados tantos formulários quantos necessários, man-
tendo-se a numeração original, com um indicador de índice pro-
gressivo. Exemplo: N.º 1234/1-SVA/SNT; 1234/2-SVA/SNT, etc.

q) Preferencialmente, deverá ser emitido um Certificado Fi-
tossanitário por espécie vegetal.

r) Na importação de produtos a granel, admitir-se-á a va-
riação de até 5% como limite de tolerância entre o peso líquido da
mercadoria e o peso líquido declarado no Certificado Fitossanitário.

2). ANEXO DO CERTIFICADO FITOSSANITÁRIO
a) Este anexo deverá ser preenchido somente quando o es-

paço no campo do Certificado Fitossanitário destinado às Declarações
Adicionais, em que constam os requisitos fitossanitários do país im-
portador, for insuficiente (FORMULÁRIO IX).

3). INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
a) As informações complementares demandadas pelo inte-

ressado devem ser requeridas e documentalmente comprovadas por
meio de:

1) Carta de Crédito;
2) Laudos de Órgãos ou de técnicos autorizados oficial-

mente;
3) Protocolo de exigências do país importador.
b) Inclusão de texto em língua estrangeira somente poderá

ser feita no formulário Informações Complementares ao Certificado
Fitossanitário, após solicitação formal do interessado. O texto deverá
estar traduzido por tradutor juramentado.

c) Para o registro de informações referentes à classificação
do produto, estas devem atender às especificações de qualidade con-
tidas nos padrões estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento ou no contrato entre as partes. O Laudo de
Classificação deve ser emitido e assinado por classificadores, de em-
presas devidamente habilitadas pelo Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento. Relações atualizadas de empresas e pro-
fissionais, disponíveis no SEFAG/DT-UF, podem ser utilizadas pelos
FFA dos SVA/UVAGRO para a devida confirmação da habilitação de
empresas e profissionais. O Certificado de Classificação deve ser
assinado pelo FFA, com base nos dados contidos no Laudo de Clas-
sificação.

d) As informações prestadas não homologam laudos ou cer-
tificados e devem constar no formulário de Informações Comple-
mentares ao Certificado Fitossanitário (FORMULÁRIO X), com uti-
lização do texto: “Por solicitação do interessado, informamos que....,
de acordo com o (número de laudo/certificado etc)...... emitido
p o r. . . . ” .

4) Certificado Fitossanitário de Reexportação (FORMULÁ-
RIO XI)

a) Emitido como suporte do Certificado Fitossanitário ori-
ginal do país exportador, ou sua cópia autenticada, pelo SVA/UVA-
GRO, de ingresso do produto no Brasil. No Certificado de Reex-
portação devem estar contempladas as exigências fitossanitárias do
país de destino, anexando-se cópia autenticada do Certificado Fi-
tossanitário original.

5) Certificação Fitossanitária na Origem
a) Esta certificação poderá ser realizada para atender exi-

gências fitossanitárias dos países importadores, acordada bilateral-
mente entre as ONPFs dos países exportador e importador ou, ex-
cepcionalmente, quando expressamente autorizada pelo Departamento
de Sanidade Vegetal, ouvida a SFA relacionada quanto a condição
operacional do Serviço de Defesa Agropecuária.

b) Devem-se garantir as conformidades fitossanitárias, a
identidade e a origem da carga até o ponto de egresso - SVA/UVA-
GRO-UF (Unidade Rastreável, UR).

2. LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONA-
DOS:

a) Decreto nº 24.114 de 12 de Abril de 1934.
b) Norma Internacional de Medidas Fitossanitárias (NIMF)

nº 12 de Abril de 2001.
c) Instrução Normativa n.° 6, de 13 de março de 2000.
d) Instrução Normativa n.° 11, de 27 de março de 2000.
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SEÇÃO VI

CERTIFICADO SANITÁRIO E ZOOSSANITÁRIO
INTERNACIONAL

1) CONSIDERAÇÕES GERAIS:
a) O Certificado Sanitário ou Zoossanitário Internacional, e

seus anexos e Declarações Adicionais, somente deverão ser emitidos
em modelos oficiais aprovados e divulgados pelos Departamentos
Técnicos competentes do Órgão Central do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, na língua portuguesa e, a critério das
autoridades sanitárias, no idioma do país importador.

b) Os Certificados, seus anexos ou declarações adicionais
deverão ser emitidos em duas vias, sendo a primeira perfeitamente
identificada por meio de carimbo ou impressão, com a expressão
"ORIGINAL" aposta no anverso e verso dos mesmos. A segunda via
deverá ser claramente identificada como "CÓPIA" no anverso e ver-
so. A primeira via da Certificação e anexos ou Declarações Adi-
cionais deverá ser entregue ao exportador, e a segunda via arquivada
no SVA/UVAGRO emitente.

b.1) Em caso de carregamento de contêiner ou caminhão,
lacração e emissão da Certificação na origem da mercadoria, o
SVA/UVAGRO do ponto de egresso da mercadoria deverá reter uma
fotocópia do documento para arquivamento no processo.

c) A certificação deverá ter todos os seus campos preen-
chidos, com seu texto isento de rasuras. Caso existam campos des-
necessários, os mesmos deverão ser inutilizados (riscados ou tacha-
dos).

d) Os Certificados deverão obedecer obrigatoriamente a uma
numeração seqüencial, seguida da sigla do SVA/UVAGRO emitente,
e do ano com dois dígitos, separados por barras.(Exemplo:
0 0 0 1 / S VA - X X X / 0 6 ) .

e) Os carimbos e as assinaturas deverão ser feitos somente
de forma manual e com tinta na cor azul, para destacá-las do im-
presso no certificado.




