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4. DOCUMENTAÇÃO EMITIDA.
a) Requerimento (FORMULÁRIO XIX) apresentado pelo

importador, com o despacho emitido pelo FFA, com a liberação ou
não das embalagens e suportes de madeira inspecionados.

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

5. LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONA-
DOS

a) Norma Internacional de Medida Fitossanitária Nº 15, da
FA O ;

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

c) Instrução Normativa n° 12, de 7 de março de 2003;
d) Instrução Normativa n° 4, de 6 de janeiro de 2004.

SEÇÃO III
AGROTÓXICOS, COMPONENTES E AFINS

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

rios (FORMULÁRIO V);
b) Original do Requerimento para Importação de Agrotó-

xicos, produtos técnicos e afins, deferido pelo SEDESA/DT-UF da
jurisdição da empresa importadora;

c) Documentação aduaneira da mercadoria (LI ou LSI);
d) Cópia da nota fiscal;
e) Cópia da fatura (Invoice);
f) Cópia do Conhecimento ou Manifesto de carga;
g) Termo de Depositário.
2. PROCEDIMENTOS
a) Após a conferência documental, o FFA realiza a inspeção

da partida para conferência de rótulo e lacre, estando a partida em
conformidade com a autorização concedida, realiza o deferimento
eletrônico do Licenciamento de Importação, registrando no campo
TEXTO DO DIAGNÓSTICO, o número do Termo de Fiscalização e
o número e a data da autorização de importação emitida pelo SE-
DESA/DT-UF;

b) O SVA/UVAGRO que não possua acesso ao SISCOMEX
deverá fazer a solicitação formal para a anuência do Licenciamento
de Importação a outro SVA/UVAGRO, dentro da mesma UF, que
esteja interligada ao Serpro, anexando o Termo de Fiscalização au-
torizando o despacho;

c) Nos casos de fracionamento das importações, deverá ser
impressa no verso do Requerimento para Importação de Agrotóxicos,
Produtos Técnicos e Afins, a planilha de controle das Importações,
formando um documento único;

d) Havendo solicitação de manifestação por parte do Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a liberação
aduaneira de componentes de agrotóxicos, o interessado deverá apre-
sentar manifestação formal do SEDESA/DT-UF da jurisdição da em-
presa importadora;

e) Havendo discrepância nas informações ou não tendo ha-
vido a apresentação da documentação exigida, o Licenciamento de
Importação deverá ser colocado em exigência ou indeferido, regis-
trando-se no campo TEXTO DO DIAGNÓSTICO, os motivos da
exigência ou indeferimento;

f) Nos casos de indeferimento deverá ser emitido o Termo de
Fiscalização proibindo o Despacho, comunicando-se imediatamente
tal ocorrência ao setor técnico da SFA/UF para as demais provi-
dências;

g) Não há manipulação e nem serão realizadas coletas de
amostras nos pontos de ingresso de mercadoria. As amostras dos
agrotóxicos, produtos técnicos e afins, quando necessárias, serão rea-
lizadas pelo setor técnico da SFA/UF, nos estabelecimentos dos im-
portadores;

h) Considerando que na importação de Agrotóxicos, Pro-
dutos Técnicos e Afins a reinspeção não é obrigatória, não há ne-
cessidade da emissão do Termo de Depositário. Tal mecanismo so-
mente deverá ser aplicado, em situações especiais em cumprimento
de orientação emanada do SEDESA/DT-UF;

i) Ao liberar a partida deverá ser emitido em (03) vias o
Controle do Trânsito de Produto Importado - CTPI, (IN nº 25/2003)
com a seguinte destinação:

i.1) Primeira Via: Seguirá com a carga até o destino final,
permanecendo arquivada a disposição da fiscalização, devendo ser
reapresentada sempre que solicitada;

i.2) Segunda Via: Enviada para o SEDESA/DT-UF para as
providências cabíveis; e

i.3) Terceira Via: Controle da unidade emitente.
3. DOCUMENTAÇÃO EMITIDA
a) Termo de Fiscalização (FORMULÁRIO VII), onde no

campo conclusão/observação constará se o despacho estará autorizado
ou proibido, ou se deverão ser atendidas exigências ou regularizadas
ocorrências registradas;

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

c) Controle do Trânsito de Produto Importado - CTPI (FOR-
MULÁRIO XXII).

4. LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONA-
DOS

a) Lei No 7.802, de 11 de julho de 1989;
b) Decreto No 4.074, de 04 de janeiro de 2002.

SEÇÃO IV
BEBIDAS EM GERAL, VINHOS E DERIVADOS DA

UVA E DO VINHO

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
Para a importação de Bebidas em Geral, Vinhos e Derivados

da Uva e do Vinho, o estabelecimento deve possuir registro junto ao
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

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

rios (FORMULÁRIO V);
b) Certificado de Análise emitido por órgão oficial do país

de origem;
c) Certificado de Origem emitido por órgão oficial do país de

origem;
d) Certificado de Tempo de Envelhecimento, quando for o

caso;
e) Cópia do Requerimento para solicitação de importação de

bebidas em geral, vinhos e derivados da Uva e do Vinho (FOR-
MULÁRIO XVIII) devidamente homologado pelo SIPAG/DT-UF on-
de se localize o ponto de entrada do produto;

f) Documentação Aduaneira da mercadoria (LI ou LSI);
g) Cópia da Fatura (Invoice);
h)Cópia do Conhecimento ou Manifesto de carga;
i) Termo de Depositário.
3. PROCEDIMENTOS
a) Conferência documental;
b) A liberação aduaneira para importação de vinhos, de-

rivados da uva e do vinho será efetuada após a fiscalização e a
inspeção da partida. A comercialização da partida fica condicionada à
conclusão das análises laboratoriais e posterior emissão de Certificado
de Inspeção de Bebidas pelo SIPAG/DT-UF;

c) Quando for autorizada a remoção da mercadoria para
depósito do interessado, este deverá assinar o Termo de Depositário
(FORMULÁRIO III) no SVA/UVAGRO, ficando responsável pela
mercadoria até a conclusão das análises laboratoriais;

d) Somente com autorização do Coordenador da SIPAG/DT-
UF, poderão ser liberados produtos destinados a exposições, eventos,
e bagagem pessoal, em quantidades acima do limite de isenção adua-
neira, não destinados à comercialização e que estejam desacompa-
nhados dos certificados de análise ou registro;

e) Para as representações diplomáticas deverá se proceder à
inspeção documental (DSI ou LSI) e física, ficando dispensados re-
gistros, coleta de amostra e análise laboratorial;

f) A representação diplomática deverá formular Requerimen-
to prévio à SIPAG/DT-UF.

4. AMOSTRAGEM
a) Retirada de uma única amostra de volume não inferior a

1000 ml (mil mililitros);
b) Quando a bebida de uma mesma marca pertencer ao

mesmo lote e estiver contida em embalagens diversas, deve-se coletar
apenas uma amostra representativa do todo;

c) Quando o lote for constituído de recipientes de capacidade
inferior a 1000 ml (mil mililitros), devem ser coletados tantos re-
cipientes quantos forem necessários, até que fique assegurado o vo-
lume anteriormente estabelecido;

d) Quando o lote for constituído de recipientes de capacidade
superior a 1000 ml (mil mililitros), deve-se coletar apenas um re-
cipiente, que constitui a amostra. É proibida a importação de vinhos
e seus derivados em recipientes com capacidade acima de 1000 ml;

e) Para produtos a granel coletam-se 1000 ml (mil mililitros),
o que constitui a unidade de amostra, devendo-se, de imediato, lacrar
o recipiente de onde a amostra foi retirada, assegurando a sua in-
violabilidade;

f) Quando a importação provier de países com os quais o
Brasil mantém acordos internacionais, deve-se proceder conforme
orientação da CGVB/DIPOV;

g) Quando da coleta de amostra, será anotado no Termo de
Fiscalização a quantidade retirada e será emitido o TERMO DE
COLETA, conforme modelo CGVB/DIPOV, e encaminhada a amos-
tra ao SIPAG/DT-UF;

h) Quando a mercadoria não permanecer depositada em ar-
mazém da área primária, o interessado deverá assinar o TERMO DE
DEPOSITÁRIO (FORMULÁRIO III), no SVA/UVAGRO, ficando
como responsável pela mercadoria até o resultado final das análises e
emissão do Certificado de Inspeção de Bebidas pelo SIPAG/DT-
UF;

i) Com relação a amostragem de vinhos e derivados da uva
e do vinho, esta deverá ser feita, obrigatoriamente, em todos os lotes
de produtos importados para o Brasil, em atendimento ao Artigo 2º da
Lei Nº 7.678, de 08/11/1988, conforme Ofício circular nº 19
CGVB/DIPOV/SDA, de 19/04/2005;

1) Com relação à coleta de amostras de outras bebidas que
não as previstas no item anterior, esta poderá ser dispensada para os
produtos cujo mesmo lote tenha sido objeto de amostragem de con-
trole num prazo retroativo de até 90 (noventa) dias, tendo em vista o
disposto no Decreto Nº 3.510, de 16/06/2000, que alterou o disposto
no artigo 119 do Decreto Nº 2.314, de 04/09/1997, permitindo que
“para efeito de desembaraço aduaneiro de bebida estrangeira, pro-
ceder-se-á a análise de controle no produto por amostragem...”, con-
forme Ofício Circular Nº 19 CGVB/DIPOV/SDA, de 19/04/2005.

5. DOCUMENTAÇÃO EMITIDA
a) Termo de Fiscalização (FORMULÁRIO VII), autorizando

o despacho;
b) Termo de Coleta de Amostra.
6. LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONA-

DOS
a) Lei No 8.918, de 14 de julho de 1994;
b) Decreto No 2.314, de 04 de setembro de 1997.

SEÇÃO V
FERTILIZANTES, CORRETIVOS E INOCULANTES

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

rios (FORMULÁRIO V);
b) Original do Certificado de Análise;
c) Autorização de Importação de matéria-prima ou de pro-

duto acabado diretamente pelo consumidor final (agricultor) para seu
uso próprio ou ainda quando se tratar de produto destinado à pesquisa
e à experimentação no Brasil. Em caso de embarque autorizado no
SISCOMEX, dispensa-se a apresentação deste documento;

d) Certificado Fitossanitário original - quando se tratar de
inoculantes, biofertilizantes, fertilizantes orgânicos, corretivos de ori-
gem orgânica, misturas que contenham matéria orgânica ou outros
produtos que possam abrigar pragas;

e) Requerimento para Fiscalização de Produtos Agropecuá-
rios, que terá validade de 30 (trinta) dias, após a data de seu de-
ferimento;

f) Extrato da LI com manifestação do SEFAG/DT-UF au-
torizando embarque.

2. PROCEDIMENTOS
a) Deverá ser conferida a documentação apresentada;
b) Uma vez autorizado o embarque, pelo SEFAG/DT-UF, no

SISCOMEX, a anuência do Licenciamento de Importação será exe-
cutada pelo SVA/UVAGRO no ponto de ingresso da mercadoria ou
Aduanas Especiais;

c) Só serão deferidos LI's que tiveram seu embarque au-
torizado pelo setor competente, exceto nos casos de Licenciamentos
de Importação Substitutivos, que poderão ser deferidos sem nova
autorização de embarque, desde que o LI a ser substituído tenha sido
autorizado, e que a substituição tenha ocorrido para adequação de
quantidade (quando não exceder até 10%), preço, forma de paga-
mento ou para atender exigência feita no LI a ser substituído;

d) O FFA adotará os seguintes procedimentos:
2.1. Para os fertilizantes minerais e corretivos agrícolas de

natureza não orgânica, importados a granel:
a) Verificar os documentos apresentados, conferindo os da-

dos do importador e se os valores expressos no certificado de análise
conferem com as garantias registradas do produto;

b) Quando solicitado pelo SEFAG/DT-UF na autorização de
embarque, deverá ser verificado se os valores expressos no certificado
de análise estão de acordo com os limites máximos estabelecidos para
contaminantes, conforme Instrução Normativa SDA nº 27, de 2006;

c) Feita a conferência documental e em caso de deferimento,
este será feito no SISCOMEX, informando no campo “TEXTO
DIAGNÓSTICO - NOVO” o número do processo de importação;

d) Para os embarques efetuados antes a data da autorização e
nos casos justificados ao SEFAG/DT-UF e por ele acatado, deverá ser
retirada a restrição para data de embarque no momento do defe-
rimento;

e) Nos casos de indeferimento, deverá ser informada no
campo “TEXTO DIAGNÓSTICO - NOVO”, a razão do indeferi-
mento.

2.2. Para os fertilizantes minerais e corretivos agrícolas de
natureza não orgânica, importados embalados:

a) Verificar os documentos apresentados, conferindo os da-
dos do importador e se os valores expressos no certificado de análise
conferem com as garantias registradas do produto;

b) Quando solicitado pelo SEFAG/DT-UF na autorização de
embarque, deverá ser verificado se os valores expressos no certificado
de análise estão de acordo com os limites máximos estabelecidos para
contaminantes, conforme Instrução Normativa SDA nº 27, de 2006;

c) Verificar a embalagem, rótulo e etiqueta que deverão con-
ter dizeres em língua portuguesa, número de registro do estabele-
cimento e do produto ou número da autorização específica emitida
pelo SEFAG/DT-UF, garantias e especificações de natureza física do
produto; Mediante solicitação do interessado pode ser autorizada a
remoção da mercadoria para o depósito fora da área alfandegada para
adequação de rotulagem, devendo ser apresentado Termo de De-
positário;

d) Feita a conferência documental e da conformidade da
embalagem, em caso de deferimento, este será feito no SISCOMEX,
informando no campo “TEXTO DIAGNÓSTICO - NOVO” o nú-
mero do processo de importação;

e) Para os embarques efetuados após a data da autorização e
nos casos justificados ao SEFAG/DT-UF e por ele acatado, deverá ser
retirada a restrição para data de embarque no momento do defe-
rimento;

f) Nos casos de indeferimento, deverá ser informado no
campo “TEXTO DIAGNÓSTICO - NOVO”, a razão do indeferi-
mento.

2.3. Para os fertilizantes orgânicos, organominerais, inocu-
lantes, biofertilizantes e corretivos agrícolas que contenham em sua
composição material de origem orgânica, e suas respectivas matérias-
primas:

a) Verificar os documentos apresentados, conferindo os da-
dos do importador e se os valores expressos no certificado de análise
conferem com as garantias registradas do produto;

b) Quando solicitado pelo SEFAG/DT-UF na autorização de
embarque, deverá ser verificado se os valores expressos no certificado
de análise estão de acordo com os limites máximos estabelecidos para
contaminantes, conforme Instrução Normativa SDA nº 27, de 2006;

c) Verificar a embalagem, rótulo e etiqueta que deverão con-
ter dizeres em língua portuguesa, número de registro do estabele-
cimento e do produto ou número da autorização específica emitida
pelo SEFAG/DT-UF, garantias e especificações de natureza física do
produto;




