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Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), salvo exceções pre-
vistas em normas específicas.

Cabe aos órgãos técnicos competentes do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento proceder a inclusão ou exclusão de
produtos da lista dos que necessitam de anuência deste Ministério, em
função de mudança da condição sanitária ou fitossanitária do país
exportador, alteração das condições qualitativas dos produtos ou da
tecnologia dos processos de produção e manipulação.

2. CADASTRAMENTO DE FISCAIS
A habilitação dos Fiscais Federais Agropecuários para

anuência no SISCOMEX é de responsabilidade da Coordenação Geral
do VIGIAGRO. Esta habilitação é solicitada pelo FFA por meio do
preenchimento e assinatura do Termo de Responsabilidade (FOR-
MULÁRIO XXVI), com o aval do Superintendente Federal de Agri-
cultura. Após a habilitação, será fornecida uma senha provisória ao
FFA que, no primeiro acesso ao Sistema, deverá substituí-la por uma
nova senha pessoal e intransferível.

Após 30 (trinta) dias sem acesso ao SISCOMEX, a senha
perderá a validade, sendo necessária a requisição de uma nova senha
junto à Coordenação Geral do VIGIAGRO.

Após 01 (um) ano sem acesso ao SISCOMEX, o cadastro do
FFA será automaticamente excluído do Sistema, sendo necessário o
preenchimento e envio de novo Termo de Responsabilidade para
efetuar um novo cadastro.

3. PROCEDIMENTOS
Os produtos e insumos agropecuários importados serão sub-

metidos à inspeção e fiscalização, conforme mostrado a seguir e
enquadrados em um dos procedimentos listados abaixo.

O tratamento do Licenciamento de Importação (LI) para au-
torização eletrônica do embarque poderá ser realizado na SFA da UF
onde o interessado estiver estabelecido. O deferimento, indeferimento
ou colocação em exigência, deverão ser preferencialmente efetuados
na UF do ponto de ingresso da mercadoria. Será admitido o tra-
tamento do LI em UF que não seja a do ponto de ingresso da
mercadoria, mediante solicitação oficial justificada, sendo que neste
caso, o FFA anuente informará, no campo “Texto Diagnóstico Novo”,
o número, data, o órgão e quem assinou o documento de solici-
tação.

Para o LI colocado em exigência, será registrado no campo
“Texto Diagnóstico Novo”, a exigência prescrita ao importador.

Depois de cumprida ou não a exigência, o LI será realocado
para tratamento de deferimento ou indeferimento.

No ato do deferimento ou indeferimento do LI, serão re-
gistrados no campo “Texto Diagnóstico Novo” o número do Termo
de Fiscalização, com indicação do local e responsável pela sua emis-
são, bem como o motivo do indeferimento, quando este for o caso.

PROCEDIMENTO I - produtos sujeitos ao licenciamento de
importação, junto ao SISCOMEX, após a fiscalização e a inspeção
sanitária, fitossanitária e de qualidade: a fiscalização e a inspeção dar-
se-ão por ocasião da chegada da mercadoria e antes do despacho
aduaneiro, e serão realizadas por FFA do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, respeitadas as competências técnicas e
profissionais;

Não é requerida Autorização de Embarque para os produtos
enquadrados neste Procedimento, sendo que, uma vez cumpridos os
requisitos legais para a mercadoria e sua origem, o FFA do ponto de
ingresso, respeitada a competência técnica e profissional, realizará a
inspeção da mercadoria, acessando posteriormente o SISCOMEX pa-
ra registrar no Licenciamento de Importação - LI correspondente, seu
deferimento, indeferimento ou determinação de exigência.

PROCEDIMENTO II - produtos sujeitos à autorização pré-
via de importação antes do embarque e ao licenciamento de im-
portação, junto ao SISCOMEX, após a fiscalização e a inspeção
sanitária, fitossanitária e de qualidade; a fiscalização e a inspeção dar-
se-ão por ocasião da chegada da mercadoria e antes do despacho
aduaneiro e serão realizadas por FFA do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, respeitadas as competências técnicas e
profissionais;

O importador deverá apresentar ao Serviço Técnico da Su-
perintendência Federal de Agricultura - SFA, da Unidade da Fe-
deração de sua jurisdição, ou Órgão Central, o requerimento ou a
solicitação de autorização para importação de produtos agropecuários,
em modelo definido pelos departamentos técnicos competentes, de-
vidamente preenchido. Deverá, ainda, registrar o LI para que seja
analisado pelo servidor habilitado nos órgãos técnicos das SFA(s) ou
Órgão Central responsável pelo controle da mercadoria a ser im-
portada, e autorizado eletronicamente o embarque desta.

Para os produtos enquadrados neste Procedimento, cumpri-
dos os requisitos legais para a mercadoria e sua origem, o FFA, no
ponto de ingresso, verificará se foi devidamente autorizado o em-
barque na importação e, respeitada a competência técnica e pro-
fissional, realizará a inspeção da mercadoria, para registrar no LI seu
deferimento, indeferimento ou determinação de exigência.

PROCEDIMENTO III - produtos sujeitos à autorização pré-
via de importação antes do embarque e ao licenciamento de im-
portação, junto ao SISCOMEX, antes do despacho aduaneiro, de-
vendo ser submetidos, no ponto de ingresso, à conferência docu-
mental e de lacre por FFA do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, respeitadas as competências técnicas e profissionais:
a fiscalização e a inspeção sanitária, fitossanitária e de qualidade
serão realizadas em estabelecimento de destino registrado ou rela-
cionado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, con-
forme indicado na solicitação apresentada.

O importador deverá apresentar ao Serviço Técnico da Su-
perintendência Federal de Agricultura - SFA, da Unidade da Fe-
deração de sua jurisdição, ou Órgão Central, a solicitação de au-
torização para importação de produtos agropecuários, em modelo
definido pelos departamentos técnicos competentes, devidamente pre-
enchido. Deverá, ainda, registrar o LI para que seja analisado pelo

servidor habilitado nos órgãos técnicos das SFA(s) ou Órgão Central,
responsável pelo controle da mercadoria a ser importada.

Para os produtos enquadrados neste Procedimento, cumpri-
dos os requisitos legais para a mercadoria e sua origem, o FFA no
ponto de ingresso, respeitada a competência técnica e profissional,
realizará a conferência documental e de lacre.

PROCEDIMENTO IV - produtos sujeitos ao licenciamento
de importação, ainda que dispensados de fiscalização e inspeção sa-
nitária e fitossanitária no ponto de ingresso: devem ser submetidos à
conferência documental e de conformidade (lacre, temperatura, ro-
tulagem e identificação) por FFA do Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, respeitadas as competências técnicas e pro-
fissionais.

Para os produtos enquadrados neste Procedimento, cumpri-
dos os requisitos legais para a mercadoria e sua origem, o FFA, no
ponto de ingresso, respeitada a competência técnica e profissional,
realizará a conferência documental e de conformidade (lacre, tem-
peratura, rotulagem e identificação) para registrar na LI seu defe-
rimento, indeferimento ou determinação de exigência.

4. LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONA-
DOS

a) Instrução Normativa SDA no 25, de 15 de abril de
2003.

b) Instrução Normativa SRF nº 206, de 25 de Setembro de
2002.

c) Instrução Normativa MAPA nº 67, de 19 de Dezembro de
2002.

d) Instrução Normativa SDA nº 43, de 04 de junho de
2003.

SEÇÃO XV

PARTIDA INSPECIONADA

O número de partidas inspecionadas é o parâmetro de in-
dicação do serviço realizado pela Fiscalização Federal Agropecuária
no controle do trânsito de animais, vegetais, suas partes, produtos,
subprodutos e insumos agropecuários.

A mensuração de todas as atividades desenvolvidas pela Vi-
gilância Agropecuária Internacional só será possível com a implan-
tação do Sistema de Informações Gerenciais do VIGIAGRO - SIG-
VIG; no entanto, a harmonização do conceito de partida inspecionada
e sua aplicação é fundamental para o acompanhamento das ações
desenvolvidas por todas as Unidades.

O número de partidas inspecionadas será informado men-
salmente, discriminando as áreas animal (Fiscanimal) e vegetal (Fisc-
planta), a importação e exportação.

Será apurado a partir da somatória dos seguintes termos:
Termos de Fiscalização Emitidos;
Requerimentos de Fiscalização de Embalagem de Madeira

despachados;
Termos de Fiscalização do Trânsito Internacional de Pas-

sageiros emitidos;
Termos de Retenção de Mercadoria/Produto; e
Termos de Fiscalização de Bagagem/Encomenda emitidos.
Toda e qualquer ação fiscal, exceto a inspeção de bagagens e

encomendas postais, deverá ser precedida de requerimento específico
e, caso procedente, resultará na emissão de correspondente Termo de
Fiscalização (ex.: fiscalização documental e de lacre, no ponto de
egresso, de mercadoria carregada e lacrada na origem; entre tantas
outras atividades fiscais).

No caso de fiscalização de embalagens e suportes de ma-
deira, como a conclusão da ação fiscal é registrada no próprio re-
querimento, este deverá compor a somatória de partidas inspecio-
nadas.

No caso de inspeção de bagagens de passageiros procedentes
do exterior, cada veículo inspecionado, mesmo que não ocorra aber-
tura de bagagem (só inspeção não invasiva), resultará na emissão de
Termo de Fiscalização do Trânsito Internacional de Passageiros -
Formulário XXVIII. Em estando FFA Engenheiro Agrônomo e FFA
Médico Veterinário na inspeção, deverão ser emitidos TF - vegetal e
TF - animal.

Em ocorrendo a interceptação de produto sob fiscalização do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na abertura de
bagagem para inspeção, deverá ser emitido Termo de Fiscalização de
Bagagem/Encomenda - Formulário XXIII, para quantas bagagens fo-
rem interceptadas.

Excepcionalmente, na ausência de FFA de formação pro-
fissional competente para deliberar sobre a mercadoria/produto em
trânsito, o FFA de outra formação ou o servidor autorizado poderá
emitir o Termo de Retenção de Mercadoria/Produto - Formulário
XXVII, o qual terá conclusão fiscal pelo FFA competente. Neste
caso, o Termo de Retenção de Mercadoria/Produto, concluído, re-
presentará uma Partida Inspecionada animal ou vegetal, de acordo
com a natureza da mercadoria/produto.

Se na bagagem contiver mercadorias/produtos de origem ani-
mal e vegetal, as duas categorias deverão atuar e emitir os respectivos
TFs animal e vegetal.

Demais atividades, como inspeção de ambientes, entre ou-
tras, que não envolvam a correspondente emissão de Termo de Fis-
calização, poderão ser informadas mensalmente, via campos próprios
do Siplan.

a) Produtos Categoria 0 (zero)
São considerados produtos vegetais Categoria 0 (zero) aque-

les que, mesmo sendo de origem vegetal, pelo seu grau de pro-
cessamento, não requerem nenhum tipo de controle fitossanitário e
não são capazes de veicular praga em material de embalagem nem de
transporte, não demandando, portanto, intervenção das ONPFs.

Enquadram-se nessa categoria: óleos; álcoois; frutos em cal-
da; gomas açúcares; carvão vegetal; celulose; sucos; lacas; melaço;
corantes; congelados; enlatados; engarrafados a vácuo; palitos para
dentes; palitos para picolés, para fósforo; essências; extratos; fios e
tecidos de fibras vegetais processadas; sublinguais; pastas (ex.: cacau,
marmelo); frutas e hortaliças pré-cozidas e vinagre, picles, cozidas;
polpas; resinas; vegetais em conserva.

b) Produtos Categoria 1
São considerados produtos Categoria 1 aqueles de origem

vegetal industrializados, que tenham sido submetidos a qualquer pro-
cesso tecnológico de desnaturalização que os transforme em produtos
incapazes de serem afetados diretamente por pragas de cultivos, mas
que podem veicular pragas de armazenamento e em material de em-
balagem e meios de transporte. São produtos destinados ao consumo,
ao uso direto ou transformação.

Classe 6: compreende madeiras, cascas e cortiças proces-
sadas: serragem de madeira; barris, ripas e lascas de madeiras tos-
tadas; briquetes; instrumentos musicais de madeira; lâminas de ma-
deira desfolhadas, em chapas, de espessura inferior a 5 mm; madeira
seca no forno; madeiras impregnadas mediante vácuo/pressão, imer-
são ou difusão com creosoto ou outros ingredientes ativos autorizados
no país importador; madeiras perfiladas ou entalhadas, incluídas ma-
deiras para piso, tacos e paquets; móveis, partes de móveis e peças
para móveis fabricados com madeira seca a forno ou com chapas de
fibra, aglomerados, compensados ou reconstituídos; pranchas de cor-
tiças trituradas e tábuas de cortiças; tabuleiros de fibras de partículas,
de compensado e reconstituídos.

Classe 10: compreende qualquer outra mercadoria que não se
ajuste às classes anteriores: arroz parboilizado; arroz polido, branco;
artesanatos de origem vegetal; derivados de cereais, oleaginosas e
leguminosas (desativados artificialmente, pellets, tortas); flores secas
e tingidas; frutas desidratadas artificialmente: pêssego, maçã, pêra,
ameixa, etc; farinhas, amido, féculas, sêmolas e semolinas; ervas e
especiarias moídas; plantas e partes de plantas desidratadas; erva-
mate processada e semiprocessada.

c) Produtos Categoria 2
São considerados produtos Categoria 2 os produtos vegetais

semiprocessados (submetidos a secagem, limpeza, separação, des-
cascamento, etc.) que podem abrigar pragas. São destinados ao con-
sumo, ao uso direto ou transformação.

Classe 5: Flores de corte e folhagens ornamentais: porções
cortadas de plantas, incluídas as inflorescências, destinadas à de-
coração e não à propagação, flores de corte e folhagens ornamentais
cortadas e secas.

Classe 6: Compreende os seguintes produtos de origem flo-
restal: madeiras, cortiças e semiprocessados; lasca; embalagens e su-
portes de madeira (declarados como carga); madeira serrada e pallets;
madeiras perfiladas ou entalhadas; vigotas de madeira.

Classe 7: Compreende o material de embalagem e suporte e
se define como produtos de origem vegetal e qualquer outro material
usado para transportar, proteger ou acomodar mercadorias de origem
vegetal e não vegetal.

Classe 10: Compreende qualquer outra mercadoria que não
se ajuste às classes anteriores: algodão prensado sem semente; arroz
integral (descascado); cacau em amêndoa; derivados de cereais, olea-
ginosas e leguminosas (farelos, resíduos industriais, etc.); especiarias
em grãos secos ou folhas secas; frutas secas naturalmente: passas de
uva, figos e tâmara; frutos de natureza seca sem casca (amêndoa,
avelã, etc.); grãos descascados, limpos, picados, separados (arroz,
palhas e cascas); materiais e fibras vegetais semiprocessadas (linho,
sisal, juta, cana, bambu, junco, vime, ráfia, sorgo vassoura, etc);
plantas e partes de plantas secas; fumo em folha, seco; xaxim na-
tural.

d) Produtos Categoria 3
São considerados produtos Categoria 3 os produtos vegetais

“in natura” destinados ao consumo, ao uso direto ou transformação.
Classe 4: Compreende frutas e hortaliças: partes frescas de

plantas destinadas ao consumo ou processamento e não a serem
plantadas.

Classe 5: Compreende flores de corte, folhagens ornamen-
tais, porções cortadas de plantas, incluídas as inflorescências, des-
tinadas à decoração e não à propagação.

Classe 6: Compreende madeiras, cascas e cortiça não pro-
cessados: cortiça natural(lâminas, tiras); casca; lenha; ramos e fo-
lhagem; tora de madeira com ou sem casca.

Classe 9: Compreende grãos; refere-se a sementes de cereais,
oleaginosas, leguminosas para consumo e outras sementes destinadas
ao consumo e não à propagação.

Classe 10: Compreende qualquer outra mercadoria que não
se ajuste às classes anteriores: algodão prensado com sementes, lin-
ters, desperdícios e sementes de algodão (grãos); café em grão, cru,
sem tostar; especiarias em frutos ou folhas frescas; frutos de natureza
seca com casca; raízes forrageiras, fenos, fardos de alfafa, etc; fumo
ao natural (em ramos ou resíduos).

e) Produtos Categoria 4
São considerados produtos Categoria 4 as sementes, plantas

ou outros materiais de origem vegetal destinados à propagação ou
reprodução.

Classe 1: compreende plantas para plantar, exceto as partes
subterrâneas e as sementes;

Classe 2: compreende bulbos, tubérculos e raízes - porções
subterrâneas destinadas à propagação;
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CAPÍTULO III
EXPORTAÇÃO - ÁREA VEGETAL

SEÇÃO I
PLANTAS, PARTES DE PLANTAS E SEUS PRODUTOS

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
Para a inspeção e a certificação de produtos vegetais destinados

à exportação deverá ser observada a existência de requisitos fitossa-
nitários aprovados pela ONPF do país de destino das mercadorias. Essa
informação poderá ser obtida junto ao Departamento de Sanidade Ve-
getal - DSV/SDA/MAPA ou solicitada aos interessados exportadores.

No caso de exportação de produtos vegetais para países do
MERCOSUL, devem ser observados os Requisitos Fitossanitários
Harmonizados, por Categoria de Risco, estabelecidos nos termos da
Instrução Normativa n.° 23, de 2 de agosto de 2004, conforme as
seguintes definições:




