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g) Autorização de Trânsito Aduaneiro ADTA (FORMULÁ-
RIO XXI).

2. PROCEDIMENTOS
a) Conferência documental;
b) Inspeção/fiscalização da mercadoria, de acordo com o

previsto neste Manual;
c) 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) Emissão de documentação de trânsito nos modelos pró-
prios constantes deste manual.

4. LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONA-
DOS

a) Leis, Decretos, Portarias, Instruções e demais Atos Nor-
mativos relacionados nos capítulos específicos.

SEÇÃO IV
IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
Quanto às exigências sobre a importação de produtos or-

gânicos, estas seriam basicamente em relação à rotulagem, haja vista
que não existem regulamentados tratamentos fitossanitários e sani-
tários específicos para esses produtos.

Os produtos que necessitam de registro são avaliados sob a
luz da Instrução Normativa nº 16, de 11 de junho de 2004. Desta
forma, seus rótulos já passam por uma análise pela área competente.
Os produtos que não têm registro e não passam por uma análise
prévia de importação, onde seria exigido o cumprimento da Instrução
supracitada, devem obedecer à regra abaixo:

a) Os produtos orgânicos importados devem estar em acordo
com a regulamentação brasileira para a produção orgânica;

b) O produto deve estar acompanhado do certificado emitido
pela entidade certificadora do produto;

c) O rótulo de produtos orgânicos não pode contrariar a
legislação em vigor e não pode sugerir efeitos sobre a saúde;

d) Para produtos com 95% ou mais de ingredientes orgâ-
nicos, será utilizado o termo “ORGÂNICO” e produtos com pelo
menos 70% de ingredientes orgânicos, o termo “PRODUTO COM
INGREDIENTES ORGÂNICOS”. Água e sal não fazem parte do
percentual dos ingredientes orgânicos;

e) Em ambos os casos, serão permitidos o uso das expres-
sões: ecológico, biodinâmico, natural, regenerativo, biológico, agroe-
cológicos, permacultura e outras equivalentes, desde que atendam os
princípios estabelecidos pela Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de
2003;

f) Os dizeres “ORGÂNICO” e “PRODUTO COM INGRE-
DIENTES ORGÂNICOS” não pode fazer parte da marca (nome
comercial) nem da denominação do produto (iogurte, leite, manteiga,
por exemplo), devendo configurar informação adicional de qualidade,
e deverão estar escritos com caracteres uniformes em corpo e cor, não
podendo ser de tamanho superior aos da denominação do produto;

g) É obrigatório que conste nos rótulos a proporção dos
ingredientes orgânicos e não orgânicos, devendo as matérias-primas
estar listadas em ordem de peso percentual;

h) Os aditivos devem estar listados com o seu nome com-
pleto. Quando o percentual de ervas e condimentos for inferior a 2%,
esses podem ser listados como "temperos”.

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

rios (FORMULÁRIO V);
b) Demais documentos exigidos para as respectivas clas-

sificações, padronizações e certificações sanitárias de produtos;
c) Cópia do Certificado de Origem, quando for o caso.
3. PROCEDIMENTOS
a) Conferência documental;
b) Inspeção/fiscalização da mercadoria, de acordo com o

previsto no Manual;
c) Em caso de impedimento para a liberação do material,

será emitido o Termo de Ocorrência.
4. 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) Emissão de documentação de trânsito nos modelos pró-
prios constantes deste manual.

5. LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONA-
DOS

a) Lei nº 10.831 de 23 de Dezembro de 2003;
b) Instrução Normativa MAPA nº 7, de 17 de Maio de

1999;
c) Instrução Normativa MAPA nº 16, de 11 de Junho de

2004.

SEÇÃO V
MERCADORIA IMPORTADA POR UM PAÍS E REEX-

PORTADA PARA O BRASIL

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
O procedimento adotado é o mesmo da importação.
2. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

a) Requerimento para Fiscalização de Produtos Agropecuá-
rios (FORMULÁRIO V);

b) Demais documentos exigidos para as respectivas clas-
sificações, padronizações e certificações sanitárias de produtos;

c) Para os produtos de origem animal e vegetal, deverão ser
exigidos o Certificado Sanitário, Zoossanitário ou Fitossanitário de
Reexportação original e a cópia do Certificado Sanitário, Zoossa-
nitário ou Fitossanitário do país de origem, atendendo às exigências
nacionais;

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) Emissão de documentação de trânsito nos modelos pró-
prios constantes deste manual.

SEÇÃO VI
MERCADORIA IMPORTADA PELO BRASIL E REEX-

PORTADA PARA OUTRO PAÍS

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
O procedimento adotado é o mesmo da exportação.
2. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
a) Requerimento para Fiscalização de Produtos Agropecuá-

rios (FORMULÁRIO V);
b) Demais documentos exigidos para as respectivas clas-

sificações, padronizações e certificações sanitárias de produtos;
c) Caso o ponto de egresso da mercadoria seja diferente do

ponto de ingresso, o interessado deve apresentar cópia do Certificado
Sanitário, Zoossanitário ou Fitossanitário do país de origem da mer-
cadoria, autenticada por FFA do SVA/UVAGRO no ponto de in-
gresso.

2.1. Existem situações específicas de reexportação de se-
mentes que requerem exigências adicionais para ser autorizada a
exportação:

a) A exportação da produção de sementes ou de mudas
resultante da importação de cultivares ou linhagens não inscritas no
RNC, para fins exclusivos de produção de sementes ou de mudas para
reexportação, além das demais exigências estabelecidas nestas Nor-
mas, estará condicionada a apresentação de:

1) cópia do Requerimento de Autorização para Importação
de Sementes e de Mudas, constando a Autorização de Importação;
e

2) mapa de produção contendo dados referentes à área plan-
tada; área colhida; produção bruta e beneficiada de sementes, ex-
pressas em toneladas, ou produção de mudas, expressa em unidades;
quantidade e destino do descarte, quando for o caso.

b) A reexportação de sementes ou de mudas internalizadas e
submetidas a qualquer processo que tenha alterado suas características
de identidade, qualidade e quantidade, estará condicionada, além do
previsto nestas Normas, à apresentação de:

1) cópia do Requerimento de Autorização para Importação
de Sementes e Mudas, constando a Autorização de Importação; e

2) informações que descrevam as operações realizadas, com
a indicação das novas características de identidade; qualidade e quan-
tidade; incluindo a quantidade e o destino do descarte, quando for o
caso.

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) Para produto de origem vegetal, e de acordo com a NIMF
nº 12/FAO, emitir o Certificado Fitossanitário de Reexportação (FOR-
MULÁRIO XI):

1) Declarações Adicionais (DA) somente serão emitidas com
respaldo nas informações contidas no Certificado Fitossanitário do
país de origem.

c) Para animais ou produtos de origem animal, emitir o
Certificado Zoossanitário ou Sanitário de Reexportação, em Modelos
Oficiais divulgados pelos Departamentos Técnicos competentes.

SEÇÃO VII
MERCADORIA NACIONAL REIMPORTADA

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
a) O procedimento adotado é o mesmo da importação.
2. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
a) Requerimento para Fiscalização de Produtos Agropecuá-

rios (FORMULÁRIO V);
b) Além dos documentos exigidos para a importação cons-

tantes neste Manual, excetuando-se a Certificação de Origem, deverá
ser apresentada uma Carta Declaratória com justificativa do inte-
ressado para o retorno da mercadoria (exceto animais de compa-
nhia);

c) Caso a Certificação Sanitária Internacional Original fique
retida no país importador, deverá ser exigido um documento oficial
do país que devolveu a mercadoria justificando o ato, devidamente
traduzido para o português por tradutor juramentado.

3. PROCEDIMENTOS
a) Em caso de impedimento para a liberação da mercadoria,

será emitido o Termo de Ocorrência.

4. 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) Emissão de documentação de trânsito nos modelos pró-
prios constantes deste manual.

SEÇÃO VIII
MERCADORIA ESTRANGEIRA EM TRÂNSITO PELO

TERRITÓRIO NACIONAL

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

rios (FORMULÁRIO V) solicitando Autorização para o Trânsito de
Mercadoria Estrangeira no Território Nacional.

b) Fotocópia da Certificação Sanitária, Zoossanitária ou Fi-
tossanitária original, quando couber.

2. PROCEDIMENTOS
a) Estando a mercadoria acondicionada em contêineres la-

crados no país de origem com destino a um terceiro país, deverá ser
realizada apenas a conferência da documentação, sem sua retenção no
processo;

b) Animais vivos, mercadoria a granel ou carga solta, para
transitarem em território nacional, deverão sofrer conferência do-
cumental e inspeção sanitária, zoossanitária ou fitossanitária no ponto
de ingresso, sem retenção da documentação original;

c) A fotocópia da Certificação Sanitária, Zoossanitária ou
Fitossanitária, após conferência com a documentação original, deverá
ser autenticada pelo FFA, que realizou a análise documental, com
aposição do carimbo “CONFERE COM O ORIGINAL”, e retenção
da mesma no processo;

d) Em caso de não conformidade documental, zoossanitária
ou fitossanitária deverão ser adotadas medidas que assegurem sua
devolução à origem ou destruição, à custa do responsável pela mer-
cadoria.

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) A liberação da mercadoria para o trânsito será por meio de
emissão da Autorização da Declaração de Trânsito Aduaneiro (ADTA
- FORMULÁRIO XXI) para o ponto de saída da mercadoria com a
seguinte observação: “MERCADORIA ESTRANGEIRA EM TRÂN-
SITO PELO TERRITÓRIO NACIONAL”.

SEÇÃO IX
ALIMENTOS ESTRANGEIROS PARA CONSUMO EM

EMBARCAÇÕES
- ALIMENTOS QUE SE ENCONTRAM DISPONÍVEIS

NOS NAVIOS

1. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
a) Requerimento ao SVA/UVAGRO para fiscalização de pro-

dutos agropecuários - para consumo a bordo de navio (FORMU-
LÁRIO V);

b) Certificado Fitossanitário ou Sanitário Internacional.
2. PROCEDIMENTOS
a) Conferência documental e inspeção/fiscalização dos pro-

dutos;
b) Se houver produto cujo ingresso esteja proibido no País,

este deve ter seu consumo proibido, e os volumes que o contêm
devem ser lacrados. Se não for possível esse isolamento, deve-se
lacrar a câmara fria;

c) Caso tenham sido lacrados volumes, ou câmaras frias, tal
procedimento deve ser comunicado via fax ao SVA/UVAGRO do
próximo porto brasileiro onde o navio irá atracar, para fiscalização do
cumprimento do determinado pelo SVA/UVAGRO do porto ante-
r i o r.

3. DOCUMENTAÇÃO EMITIDA
a) Termo de Fiscalização (FORMULÁRIO VII). No campo

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

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

4. LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONA-
DOS

a) Decreto n.º 30691 de 29 de Março de 1952.

SEÇÃO X
ALIMENTOS ESTRANGEIROS PARA CONSUMO EM

EMBARCAÇÕES
ALIMENTOS EM TRÂNSITO INTERNACIONAL PARA

ABASTECIMENTO DOS NAVIOS

1. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
a) Requerimento ao SVA/UVAGRO para fiscalização de pro-

dutos agropecuários - para abastecimento de navio (FORMULÁRIO
V);

b)Certificado Fitossanitário ou Sanitário Internacional;
c) Fatura comercial ou Invoice;
d)Cópia do Conhecimento ou Manifesto de carga.




