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d) As inspeções sanitária e fitossanitária deverão ser rea-
lizadas segundo as normas e procedimentos estabelecidos pelo setor
competente deste Ministério, conforme a natureza das matérias-pri-
mas e composição do produto;

e) Coletar uma amostra para análise de qualidade, de acordo
com a legislação e normas da área de fertilizantes, corretivos e ino-
culantes, preenchendo o termo de coleta de amostra;

f) Feita a conferência documental, da conformidade da em-
balagem e coletada a amostra do produto, em caso de deferimento,
este será feito no SISCOMEX, informando no campo “TEXTO
DIAGNÓSTICO - NOVO” os números do processo de importação,
do termo de fiscalização e do termo de coleta de amostra;

g) 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;

h) Deverá ser preenchido o Termo de Depositário, indicando
o responsável pela guarda do produto até que se obtenha o resultado
da análise;

i) Nos casos de indeferimento, deverá ser informado no cam-
po “TEXTO DIAGNÓSTICO - NOVO”, a razão do indeferimento.

2.4. Para os fertilizantes minerais importados a granel, serão
admitidas divergências entre os valores das garantias do produto e do
certificado de análise, desde que o certificado de análise apresente
valores iguais ou superiores às garantias mínimas constantes do anexo
II da Instrução Normativa SARC nº 10/2004.

2.5. Para os fertilizantes importados embalados, os valores
apresentados no certificado de análise deverão ser, no mínimo, iguais
aos teores garantidos no registro do produto, admitindo-se divergência
apenas para os valores maiores que os teores registrados.

2.6. Não serão deferidos os Licenciamentos de Importação
de produtos que apresentarem valores nos certificados de análises
abaixo dos mínimos estabelecidos nas normas complementares que
disciplinam a produção e o comércio dos fertilizantes, corretivos e
inoculantes.

3. DOCUMENTAÇÃO EMITIDA.
a) Termo de Fiscalização (FORMULÁRIO VII);
b) Termo de coleta de amostra, quando for o caso.
4. LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONA-

DOS
a) Lei no 6.894, de 16 de dezembro de 1980;
b) Lei no 6.934, de 13 de julho de 1981;
c) Instrução Normativa SARC no 08, de 02 de julho de

2003;
d) Instrução Normativa SARC no 14, de 16 de outubro de

2003;
e) Decreto no 4.954, de 14 de janeiro de 2004;
f) Instrução Normativa SDA nº 27, de 05 de junho de

2006.
SEÇÃO VI

PRODUTOS COM PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
É necessária a autorização especial do DSV para:
a) Insetos, ácaros, nematóides e parasitas nocivos às plantas,

vivos, em qualquer fase de desenvolvimento, culturas de bactérias,
fungos, vírus e partículas subvirais, protozoários, nocivos às plan-
tas;

b) Terras, compostos e produtos vegetais que possam conter,
em qualquer estado de desenvolvimento, criptógamos, insetos e ou-
tros parasitas nocivos aos vegetais, quer acompanhem ou não plantas
vivas;

c) Vegetais e suas partes, organismos para controle bioló-
gicos, solo e substrato, destinados à pesquisa científica;

Excluem-se dessas exigências trocas entre instituições pú-
blicas e privadas de coleções botânicas e de insetos conservados e
desvitalizados, cujo processo de conservação inviabilize a dispersão
de pragas. Não há necessidade de qualquer certificação sanitária in-
ternacional para sua internalização.

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

rios (FORMULÁRIO V);
b) Documentação aduaneira da mercadoria (LI, LSI);
c) Cópia da fatura (Invoice);
d) Cópia do Conhecimento ou Manifesto de carga;
e) Permissão de importação, emitida pelo DSV;
f) Para produtos vegetais em extinção: CITES, emitido pelo

país exportador.
3. PROCEDIMENTOS
a) Exame documental, inspeção da mercadoria e Prescrição

de Quarentena (FORMULÁRIO XX);
b) Encaminhar uma via da Prescrição de Quarentena para o

setor técnico competente da SFA/UF, onde será realizada a qua-
rentena;

c) No caso de o material chegar em ponto de entrada di-
ferente do declarado ao DSV, a informação sobre a emissão da au-
torização deverá ser checada junto ao Órgão Central, e em caso
afirmativo sobre a sua emissão, poderá ser emitida a Autorização de
Declaração de Trânsito Aduaneiro (FORMULÁRIO XXI), para de-
sembaraço no SVA/UVAGRO da Unidade da Federação de destino,
previamente autorizada;

d) Eventuais incorreções ou imperfeições nos certificados
fitossanitários não serão empecilho para a introdução de materiais
destinados à pesquisa científica no país, desde que concedida a Per-
missão de Importação, ficando sujeitos à análise final do DSV.

4. DOCUMENTAÇÃO EMITIDA.
a) Termo de Fiscalização (FORMULÁRIO VII);
b) Prescrição de Quarentena (FORMULÁRIO XX), quando

couber;

c) ADTA (FORMULÁRIO XXI), quando for o caso.
5. LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONA-

DOS
a) Decreto nº 24.114, de 12 de março de 1934;
b) Instrução Normativa SDA nº 01, de 15 de dezembro de

1998.
SEÇÃO VII

PRODUTOS VEGETAIS, SEUS SUBPRODUTOS
E RESÍDUOS DE VALOR ECONÔMICO, PADRONIZADOS

PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABAS-
T E C I M E N TO

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
Os produtos vegetais, seus subprodutos e resíduos de valor

econômico importados que possuam padrão oficial estabelecido pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento deverão ser obri-
gatoriamente classificados com base nos Padrões de Identidade e
Qualidade (PIQ), em vigor, antes de sua internalização. Neste caso,
não importa a forma como o produto se apresenta ou se será des-
tinado diretamente ou não à alimentação humana, sendo importados e
tendo padrão nacional, deverão ser classificados no momento de sua
internalização nos pontos de ingresso no país, seja in natura, pro-
cessado, industrializado, matéria prima ou como produto acabado, a
granel ou embalado.

A inspeção e a fiscalização dos produtos vegetais, seus pro-
dutos e resíduos de valor econômico executada pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento nos pontos de ingresso, ob-
jetiva controlar, do ponto de vista da classificação, a conformidade
dos produtos importados com os padrões de identidade e qualidade
(PIQ) estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento.

A classificação dos produtos vegetais, seus subprodutos e
resíduos de valor econômico importados é prerrogativa exclusiva do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sendo executada
diretamente pelas Superintendências Federais de Agricultura - SFA.

As SFA's poderão utilizar, por meio de contrato com en-
tidades credenciadas, seu apoio operacional e laboratorial para a rea-
lização dos serviços de coleta e preparação da amostra, análise do
produto, emissão do laudo das análises realizadas e arrecadação da
Taxa de Classificação.

Os resultados das análises deverão constar no Certificado de
Classificação, que é o documento que comprova a realização da
classificação obrigatória dos produtos importados que tenham PIQs
estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento. Na importação, a emissão do Certificado de Classificação é
competência exclusiva do Fiscal Federal Agropecuário do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Pelos serviços prestados na classificação dos produtos ve-
getais, seus subprodutos e resíduos de valor econômico importados é
cobrada a Taxa de Classificação cujo valor é aquele previsto em
legislação vigente.

2. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
a) Requerimento para fiscalização de produtos agropecuários

(FORMULÁRIO V).
3. PROCEDIMENTOS
a) Recepção e conferência de documentos;
b) Inspeção e Fiscalização da mercadoria: a coleta de amos-

tras para análise de identidade e qualidade (classificação) deverá
corresponder a um determinado lote ou volume, de acordo com os
critérios e procedimentos estabelecidos pelo Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento, nos padrões de identidade e qualidade
(PIQ) de cada produto;

c) Recolhimento da Taxa de Classificação:
1) Quando a classificação for realizada diretamente pela

SFA, o importador ou seu preposto, efetuará o recolhimento da Taxa
de Classificação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento por meio de Guia de Recolhimento Único (GRU);

2) Quando a classificação for realizada por meio de contrato
de apoio operacional e laboratorial, o importador ou seu preposto,
efetuará o recolhimento da Taxa de Classificação diretamente na
conta da entidade contratada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento por meio da SFA, devendo a contratada informar ao
importador como realizar esse recolhimento;

d) Análises Complementares: os produtos vegetais, seus sub-
produtos e resíduos de valor econômico importados que necessitarem
de análises complementares (físico-químicas, micotoxicológicas e tec-
nológicas) para emissão do Certificado de Classificação, depois de
cumpridas as exigências fitossanitárias, poderá o interessado ou seu
preposto, para fins de desembaraço aduaneiro, solicitar a retirada da
mercadoria apresentando Termo de Depositário (FORMULÁRIO III).
Neste caso, o importador ficará como depositário até a conclusão das
análises laboratoriais, ficando o mesmo impedido de comercializar
estes produtos até que seja emitido o respectivo Certificado de Clas-
sificação, quando será dado baixa neste Termo de Depositário por
parte da SVA/UVAGRO, ou setor técnico da SFA de destino;

e) Termo de Ocorrência: em caso de registro de ocorrência
de descumprimento da legislação de classificação vigente, a pres-
crição da medida a ser adotada e notificação ao interessado serão
feitas por meio de Termo de Ocorrência (FORMULÁRIO XII);

f) Destinação de Produtos Sem Enquadramento no PIQ: os
produtos vegetais, seus subprodutos e resíduos de valor econômico,
enquadrados em uma das seguintes denominações: “Abaixo do Pa-
drão”, “Fora do Padrão”, “Fora de Tipo” ou “Fora de Categoria”,
após a emissão do respectivo “Certificado de Classificação”, deverão
obedecer ao que estabelece o padrão de identidade e qualidade de
cada produto. O importador ou seu preposto deverá ser informado do
resultado da classificação podendo optar pelas recomendações pre-
vistas no padrão de identidade e qualidade (PIQ) do produto con-
siderado, ou ainda, pelo seu rechaço. Se a medida prevista no PIQ

implicar na retirada do produto do ponto de ingresso, o importador ou
seu preposto, para fins de desembaraço aduaneiro, deverá solicitar a
retirada da mercadoria apresentando o Termo de Depositário (FOR-
MULÁRIO III). Neste caso o importador ou seu preposto ficará como
depositário até que novo Certificado de Classificação do produto
indique que este se enquadrou no respectivo PIQ.

g) Produto Desclassificado: os produtos vegetais, seus sub-
produtos e resíduos de valor econômico, que após a emissão do
Certificado de Classificação forem considerados como “Desclassi-
ficados”, terão a sua internalização e comercialização proibidas.

4. DOCUMENTAÇÃO EMITIDA
a) Termo de Fiscalização (FORMULÁRIO VII);
b) Certificado de Classificação, comprovando a realização da

classificação obrigatória.
5. LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONA-

DOS
a) Lei nº 9.972, de 25 de maio de 2000;
b) Decreto nº 3.664, de 17 novembro de 2000;
c) Instrução Normativa SARC/MAPA n, de 05 de maio de

2001; e
d) Portarias e Instruções Normativas que aprovam os Re-

gulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade (Padrões de Iden-
tidade e Qualidade - PIQ).

SEÇÃO VIII
PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL, DESTINADOS À

ALIMENTAÇÃO ANIMAL
(GRÃOS, FARELOS, E OUTROS INGREDIENTES VE-

G E TA I S )

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

rios (FORMULÁRIO V);
b) Certificado Fitossanitário Internacional (Original), quando

couber;
c) Requerimento de Importação de Produtos para Alimen-

tação Animal (RIPAA) Original autorizado pelos Setores competentes
na SFA/UF (SEFAG/DT-UF e SEDESA/DT-UF);

d) Fatura ou Invoice;
e) Cópia do Conhecimento ou Manifesto de carga;
f) Certificado de Análise (quando relacionado no RIPAA);
g) Certificado de Origem (quando relacionado no RIPAA);
h) Extrato da LI ou LSI;
i) Demais documentos a serem exigidos de acordo com a

finalidade e o produto importado:
i.1) Produtos importados para uso próprio do criador: Au-

torização Prévia para produtos de uso próprio do criador.
i.2) Ingredientes importados para uso próprio de fabricante:

Croqui do rótulo do produto final.
i.3) Produto acabado: Cópia do Registro do produto junto ao

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
2. PROCEDIMENTOS
a) Fiscalização da mercadoria de acordo com a categoria de

risco fitossanitarioç
b) Identificação, conferência e verificação do estado de con-

servação e acondicionamento;
c) Deverá ser adotado o Procedimento II do SISCOMEX,

conforme descrito na IN 03 de 2 de agosto de 2004;
d) Em caso de impedimento para a liberação do material será

emitido o Termo de Ocorrência.
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 de Trânsito para Produtos Importados - CTPI
(FORMULÁRIO XXII), do SVA/UVAGRO até o destino final (em 2
vias: uma para o importador e outra para arquivo do processo no
S VA / U VA G R O ) .

4. LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONA-
DOS

a) Lei n.º 6.198 de 26, de Novembro de 1974;
b) Decreto n.º 76.986, de 06 de Janeiro de 1976;
c) Instrução Normativa SARC nº 03, de 02 de agosto de

2004;
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CAPÍTULO VI
IMPORTAÇÃO - ÁREA ANIMAL

SEÇÃO I
ANIMAIS VIVOS - DOMÉSTICOS DE COMPANHIA,
SEM VALOR COMERCIAL - CANINOS E FELINOS

1. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
a) Requerimento para Fiscalização de Animais de Compa-

nhia (FORMULÁRIO XXIX);
b) Original do Certificado Zoossanitário Internacional (CZI),

visado por autoridade consular brasileira, expedido pelo Serviço Ve-
terinário Oficial do País de Origem, ou endossado pelo Serviço Ve-
terinário Oficial, para aqueles países que adotam tal procedimento,
atendendo as exigências sanitárias pertinentes à espécie;

c) Atestado de vacinação Anti-Rábica, para animais com
idade igual ou superior a 90 (noventa) dias, realizada 30 dias antes da
data do ingresso no caso de primovacinados, e com validade de um
ano. Deverão constar ainda os seguintes dados:

1) Proprietário do animal: nome completo, endereço resi-
dencial (rua, número, cidade, Estado e País);

2) Animal: nome, raça, sexo, data de nascimento, tamanho,
pelagem e sinais particulares.

d) Cópia do Conhecimento ou Manifesto de carga, para ani-
mais importados como carga.

2. PROCEDIMENTOS
a) Conferir a documentação, observando as características do

animal, tais como espécie, raça, pelagem, idade etc;




