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b) Produtos Categoria 1
Nos casos em que haja exigência da ONPF do país im-

portador:
1) Termo de Fiscalização (FORMULÁRIO VII);
2) Certificado Fitossanitário (FORMULÁRIO VIII), exceto

para países do Mercosul.
c) Produtos Categorias 2 e 3
1) Termo de Fiscalização;
2) Certificado Fitossanitário (FORMULÁRIO VIII);
3) O Certificado Fitossanitário deverá ser emitido no ponto

de egresso, com exceção da mercadoria que for colocada em con-
têiner ou tela mosqueteiro, lacrados na origem, sendo que, neste caso,
o Certificado Fitossanitário poderá ser emitido na propriedade rural
ou nas unidades de beneficiamento/embalagem (“packing-houses”),
conforme determinação do DSV.

d) Produtos Categoria 4
Cumpridas as exigências de ordem documental e técnicas

(fitossanitárias e de qualidade) emitir o Termo de Fiscalização (FOR-
MULÁRIO VII) e o Certificado Fitossanitário (FORMULÁRIO
VIII), devendo seu preenchimento ser feito com base na Autorização
de Exportação e demais documentos apresentados.

e) Produtos Categoria 5
1) Termo de Fiscalização;
2) Certificado Fitossanitário, quando for o caso.
5. LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONA-

DOS
a) Produtos Categoria 0 - Instrução Normativa SDA n° 23,

de 2 de agosto de 2004
b) Produtos Categoria 1
1) Decreto 24.114, de 12 de abril de 1934 e legislações

complementares;
2) Resoluções, Estandares ou Normas Internacionais de Me-

didas Fitossanitárias/FAO internalizadas do Grupo Mercado Comum,
do Subcomitê de Sanidade Vegetal do Mercosul, dos Grupos Per-
manentes de Trabalho e dos Grupos Ad Hoc do COSAVE. (Pesquisar
textos integrais no SISLEGIS e junto ao Departamento de Sanidade
Ve g e t a l ) .

3) Convenção Internacional de Proteção dos Vegetais (CIPV)
- promulgada pelo Decreto Legislativo n.° 885/2005, publicado no
DOU de 31de agosto de 2005.

4) Instrução Normativa SDA n° 23, de 2 de agosto de
2004.

c) Produtos Categorias 2 e 3
1) Decreto 24.114, de 12 de abril de 1934 e legislações

complementares;
2) Resoluções, Estandares ou Normas Internacionais de Me-

didas Fitossanitárias/FAO internalizadas do Grupo Mercado Comum,
do Subcomitê de Sanidade Vegetal do Mercosul, dos Grupos Per-
manentes de Trabalho e dos Grupos Ad Hoc do COSAVE. (Pesquisar
textos integrais no SISLEGIS e junto ao Departamento de Sanidade
Ve g e t a l ) .

3) Convenção Internacional de Proteção dos Vegetais (CIPV)
- promulgada pelo Decreto Legislativo n.° 885/2005, publicado no
DOU de 31de agosto de 2005.

4) Instrução Normativa SDA n° 23, de 2 de agosto de
2004.

d) Produtos Categoria 4
1) Lei N° 10.711, de 5 de agosto de 2003. Dispõe sobre o

Sistema Nacional de Sementes e Mudas.
2) Decreto N° 5.153, de 23 de julho de 2004, que regu-

lamenta a Lei n.° 10.711.
3) Portarias e Medidas Complementares.
e) Produtos Categoria 5.
1) Decreto 24.114, de 12 de abril de 1934 e legislações

complementares;
2) Instrução Normativa SDA nº 23 de 02 de agosto de

2004.

SEÇÃO II
FISCALIZAÇÃO DE EMBALAGENS E SUPORTES DE

MADEIRA

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
As Embalagens e Suportes de Madeira, nas situações em que

vierem apenas acondicionando e protegendo outros materiais, não são
classificadas como mercadoria, não têm valor comercial e nem são
enquadrados nas NCMs. Apenas nos casos em que a partida seja
formada somente por embalagens ou suportes de madeira, consti-
tuindo assim uma transação comercial, estas serão tratadas como
mercadoria, enquadradas em NCM e tendo que atender os requisitos
fitossanitários do país de destino.

A Norma Internacional de Medida Fitossanitária - NIMF n.º
15, da FAO, estabelece diretrizes para a certificação fitossanitária de
embalagens, suportes e material de acomodação confeccionados em
madeira não processada e utilizados no comércio internacional para o
acondicionamento de mercadorias de qualquer natureza.

Tendo como foco principal as pragas florestais de interesse
agrícola e a condição excepcional das embalagens e suportes de
madeira que circulam no mercado internacional na sua veiculação e
disseminação, a NIMF nº 15 apresenta recomendações e orientações
quanto ao estabelecimento de medidas fitossanitárias, com vistas ao
manejo do risco dessas pragas.

Estão isentas das exigências de Certificação Fitossanitária ou
da Certificação de Tratamento, as embalagens, suportes e material de
acomodação constituídos de outros materiais que não de madeira
(papelões, fibras, plásticos, etc) e os constituídos, na sua totalidade,
de madeira industrializada ou processada, a exemplo de compensados,
aglomerados de partículas ou de fibras orientadas, contraplacados,
folhas, painéis, chapas, pranchas e outras peças de madeira que, no

processo de fabricação, foram submetidas ao calor, colagem e pres-
são.

Por solicitação do exportador, para fiscalização específica
das embalagens ou suportes de madeira, ou quando a Fiscalização
Federal Agropecuária for demandada a fiscalizar mercadoria que re-
queira de certificação oficial e a mesma esteja acondicionada em
embalagens ou suportes de madeira, estas deverão ser fiscalizadas
para verificação do cumprimento da regulamentação específica em
vigor no país destino.

2. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
a) Requerimento para Fiscalização em formulário específico

(FORMULÁRIO XIX);
b) Cópia do Conhecimento ou Manifesto de carga;
c) Certificado de Tratamento, para ser chancelado ou para

emissão do Certificado Fitossanitário, se exigido pelo país impor-
tador. Nesse caso apresentar comprovante de comunicação de tra-
tamento.

3. PROCEDIMENTOS
a) Para os países que internalizaram a NIMF nº 15, da

FA O :
As exportações brasileiras deverão atender às exigências des-

ses países, mediante a utilização de embalagens e suportes de madeira
tratados por empresas credenciadas pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e identificadas com a marca da IPPC (In-
ternational Plant Protection Convention), conforme ilustração a se-
guir, em que o espaço preenchido pelos caracteres XX - 000 - YY
deverá conter, nesta seqüência: (XX) a sigla do país, de acordo com
as normas ISO (BR, de Brasil, por exemplo); (000) a codificação
(número do credenciamento) da empresa que realizou o tratamento e
(YY) o tipo de tratamento a que a embalagem, suporte ou material de
acomodação foi submetido: HT (Tratamento Térmico), KD-HT (Tra-
tamento Térmico à base de Secagem em Estufa - Kiln Drying) ou MB
(Fumigação com Brometo de Metila).
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SEÇÃO III
AGROTÓXICOS, COMPONENTES E AFINS

1. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
a) Requerimento para Fiscalização de Produtos Agropecuá-

rios (FORMULÁRIO V);
b) Original do Registro Exclusivamente para Exportação de

Agrotóxicos (REX), quando se tratar de Certificado de Registro que
limita a quantidade a ser exportada (Dec. 98.816/90), necessário se
faz o controle do saldo no verso do original;

c) Cópia autenticada do Registro Exclusivamente para Ex-
portação de Agrotóxicos (REX), quando se tratar de Certificado de
Registro que não limita a quantidade a ser exportada (Dec. 4074/02),
devendo ser conferidos os dados constantes no certificado;

d) Cópia do Certificado de Registro do Produto no Brasil,
quando se tratar de exportação de produto com a mesma marca
comercial registrada no Brasil;

e) Documentação aduaneira da mercadoria (RE);
f) Cópia da nota fiscal;
g) Cópia da fatura (Invoice);
h) Cópia do Conhecimento ou Manifesto de carga.
2. PROCEDIMENTOS
a) Deverão ser conferidos os dados constantes do Certificado

de Registro e do Requerimento para Fiscalização de Produtos Agro-
pecuários (FORMULÁRIO V) referentes a: marca comercial, titular
do registro e endereço, fabricante e endereço, ingrediente ativo, con-
centração do ingrediente ativo, classe, forma de apresentação, tipo de
formulação ou estado físico.

b) Quando as informações dos documentos comprobatórios e
da rotulagem conferirem com o Certificado de Registro, o produto
poderá ser liberado para exportação, emitindo-se, para isso, a AU-
TORIZAÇÃO DE EXPORTAÇÃO DE AGROTÓXICOS E AFINS
(FORMULÁRIO XVII), em 3 vias;

c) No caso de as informações não conferirem com aquelas
contidas no Certificado de Registro, ou se não houver Certificado de
Registro, o produto não poderá ser liberado, devendo ser objeto de
fiscalização, emitindo-se o TERMO DE OCORRÊNCIA (FORMU-
LÁRIO XII), comunicando-se o fato imediatamente ao SEDESA/DT-
UF, que tomará as providências cabíveis.

3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Nos casos em que as informações dos documentos apre-

sentados conferirem com o Certificado de Registro, admitir-se-á a
rotulagem das embalagens exclusivamente em língua estrangeira, des-
de que o lote possa ser identificado.

4. DOCUMENTAÇÃO EMITIDA
a) Termo de Fiscalização (FORMULÁRIO VII);
b) Autorização de Exportação de Agrotóxicos e Afins;
c) Termo de Ocorrência, quando for o caso (FORMULÁRIO

XII).
5. LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONA-

DOS
a) Lei N.° 7.802, de 11 de julho de 1989;
b) Decreto N.° 4.074, de 4 de janeiro de 2002;
c) Portarias e Medidas complementares.

SEÇÃO IV
BEBIDAS EM GERAL, VINHOS E DERIVADOS DA

UVA E DO VINHO

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
a) Para a exportação de Bebidas, Vinhos e derivados da Uva

e do Vinho, o estabelecimento e produtos devem possuir registros
junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

b) Quando não houver interesse na análise de laboratório, o
exportador deverá apresentar o Termo de Compromisso, assumindo
toda e qualquer responsabilidade sobre eventuais problemas na ex-
portação do produto;

c) Caso os produtos a serem exportados tenham sua com-
posição em desatendimento à legislação brasileira, deve o exportador
apresentar declaração do importador, responsabilizando-se pelo aten-
dimento da legislação do país de destino. Com relação à rotulagem
dos produtos, esta deverá atender às normas brasileiras;

d) Para exportação de vinhos e derivados da uva e do vinho
para a Comunidade Européia, deverá ser observado o que consta na
Instrução Normativa nº 83, de 10 de novembro de 2004;

e) Mesmo não havendo exigência do país importador da
análise laboratorial, a critério do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, poderão ser coletadas amostras das bebidas para
controle e fiscalização da exportação, conforme orientação da Co-
ordenação Geral de Vinhos e Bebidas - CGVB, por meio do Ofício
circular nº 29/04 CIV/DDIV, de 30/09/2004.

2. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
a) Requerimento para Fiscalização de Produtos Agropecuá-

rios (FORMULÁRIO V);
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Poderá ser admitida a utilização de embalagens tratadas em
outros países, desde que estas não tenham sofrido qualquer alteração
ou substituição de peças, estejam devidamente marcadas com a marca
internacional e isentas de pragas ou indícios de pragas.

1) Verificação documental;
2) Verificação da marca indicativa do tratamento fitossa-

nitário (IPPC), impressa nas embalagens e suportes de madeira, que
acondicionam as mercadorias;

3) Inspeção física das embalagens e suportes de madeira;
4) Constatados problemas na marca da certificação ou de-

tectada a presença ou danos de pragas ou casca nas embalagens e
suportes de madeira, será determinado, no próprio requerimento, o
retorno do material para novo tratamento ou substituição das em-
balagens, com a emissão do Termo de Ocorrência, sendo uma via
encaminhada ao setor competente do Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento para providências junto á empresa que rea-
lizou o tratamento;

5) Para as partidas conformes, o FFA fará o despacho em
campo próprio no Requerimento.

6) Em situações de trânsito aduaneiro especial, nos casos em
que embalagens e suportes de madeira transitem em território bra-
sileiro e na reexportação pelos pontos de egresso, as embalagens e
suportes de madeira identificados com códigos (marcas) de outro país
não necessitam passar por novo tratamento, desde que os compo-
nentes das embalagens e suportes não sejam substituídos no Brasil e
estejam em boas condições fitossanitárias.

b) Para os países que não internalizaram a NIMF 15, da
FA O :

Deverão ser atendidas as exigências específicas da ONPF do
país importador.

1) Verificação documental;
2) O exame das embalagens é realizado macroscopicamente

no ato da inspeção/fiscalização, observando a existência de sinais que
indiquem a presença de insetos vivos;

3) Para as partidas conformes, o FFA fará o despacho em
campo próprio no Requerimento e emitirá, se for exigido, o Cer-
tificado Fitossanitário ou chancelará o Certificado de Tratamento;

4) Constatado indícios ou a presença de pragas, será emitido
o Termo de Ocorrência e determinado o tratamento fitossanitário ou
troca da embalagem.

4. DOCUMENTAÇÃO EMITIDA
A emissão do despacho pode se dar no próprio Requerimento

(FORMULÁRIO XIX) apresentado pelo exportador, com liberação
ou não das embalagens e suportes de madeira inspecionadas.

Termo de Ocorrência (FORMULÁRIO XII), quando for o
caso.

Certificado Fitossanitário, com Declaração Adicional de Tra-
tamento, quando exigido oficialmente pela ONPF do país importador,
o qual pode ser substituído por chancela do Certificado de Tratamento
emitido por empresa credenciada pelo Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, para os países que internalizaram a NIMF
15. A Declaração Adicional no CF ou a chancela do Certificado de

Tratamento somente será efetuada mediante comprovação da comu-
nicação prévia de tratamento.

5. LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONA-
DOS

a) Norma Internacional de Medida Fitossanitária n° 15, da
FA O ;

b) Instrução Normativa Conjunta (SDA/ANVISA/IBAMA)n°
1, de 14 de fevereiro de 2003;

c) Instrução Normativa SDA n° 12, de 7 de março de
2003;

d) Instrução Normativa SDA n° 19, de 7 de julho de 2005;
e) Instrução Normativa SDA n° 4, de 6 de janeiro de

2004.




