
 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

Superintendência Federal de Agricultura em São Paulo 

Serviço de Vigilância Agropecuária Internacional — VIGIAGRO - Viracopos 

  

OFÍCIO 031/2020 VIGI-VCP 07/02/2020 

Do: Chefe do SVA/Viracopos — AFFA Adriano Perrelli P. 

A: AEROPORTOS BRASIL VIRACOPOS — ABV 

Ricardo Luíze — Gerente de Logística 

Assunto: Fiscalização de embalagens e suportes de 
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trânsito aduaneiro no Aeroporto internacional de Viracopos-SP. 

Prezado Senhor, 

Em atendimento ao Ofício-Circular n° 5/2019/D0F/CGVIGIAGRO/DAS/MAPA, Processo 
SEI n° 21000.054986/2019-26, que orienta que as embalagens e suportes de madeira 
de cargas em trânsito aduaneiro, cujo ponto de entrada tenham sido Aeroportos 
Internacionais, sejam dispensadas da apresentação de DAT — EM, nova amostragem, 
ou inspeção fitossanitária por outras unidades do VIGIAGRO, durante o despacho em 
Estações Aduaneiras do Interior, determinamos assim que embalagens e suportes de 
madeira de mercadorias importadas em trânsito aduaneiro sejam autorizadas ao trânsito 
apenas após fiscalização do VIGIAGRO/MAPA e que estejam de acordo com a 
legislação vigente, IN 32/15 e IN 39/17. 

Tal procedimento possibilitará implementação futura de fiscalização amostrai, conforme 
artigo 27 da Instrução Normativa n° 32 de 23 de setembro de 2015. 

Colocamo-nos à disposição, 

Atenciosamente, 
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUARIA 

COORDENACAO-GERAL DO SISTEMA DE VIGI LANCIA AGROPECUARIA INTERNACIONAL 
DIVISAO DE OPERACOES E FISCALIZACAO 

OFÍCIO-CIRCULAR N 2  5/2019/D0F/CGVIGIAGRO/SDA/MAPA 

Brasília, 08 de agosto de 2019. 

Ao Coordenador Geral do VIGIAGRO 

Aos Chefes dos SGRV 

Ao Chefe do SEMOR/CGVIGIAGRO 

Ao Chefe do SIA-VIGI 

Assunto: embalagens e suportes de madeira de cargas em trânsito aduaneiro, cujo ponto de entrada 
tenham sido aeroportos internacionais, sejam dispensadas da apresentação de DAT-EM, nova 
amostragem, ou inspeção fitossanitária por outras Unidades do VIGIAGRO, durante o despacho em 
Estações Aduaneiras do Interior. 

Considerando que a inspeção fitossanitária de embalagens de madeira no modal aéreo 

deve ser feita, preferencialmente, no momento da atracação, ou seja, antes mesmo que o consignatário 

apresente a Declaração de Trânsito Agropecuário (DAT-EM); 

Considerando que, por padrão, nos três maiores aeroportos do país a DAT-EM só é 

requerida para as cargas que apresentam não conformidades com a IN MAPA 32/2015 e as informações 

para as cargas podem ser obtidas diretamente pela Fiscalização Federal Agropecuária junto ao recinto 

aduaneiro, conforme disposto no anexo XXXIX da IN MAPA 39/2017. 

Considerando que o volume de embalagens de madeira inspecionadas no modal aéreo é 

maior que nos outros modais; 

Considerando que a o artigo 27 da Instrução Normativa N° 32, de 23 de setembro de 2015 

prevê que a inspeção fitossanitária de embalagens de madeira pode ser feita por amostragem; 

Considerando o disposto na subseção IV, do capítulo IV da Instrução Normativa Ng 39, de 

27 de novembro de 2017, em especial no Inciso VII do artigo 30, a qual dispõe sobre o gerenciamento de 

risco; 

Considerando que o índice de não conformidade com o disposto na IN MAPA 32/20115 

está abaixo de 3% e que dessas, as não conformidades por presença de pragas ou indícios de pragas vivas 

são ínfimas, representando, assim, baixo risco operacional; 

Considerando finalmente, que toda carga desembarcada no modal aéreo foi inspecionada 

ou foi dispensada da inspeção sob gerenciamento de risco; 

À DOF/CGVIGIAGRO orienta para que as embalagens e suportes de madeira de cargas em 

trânsito aduaneiro, cujo ponto de entrada tenham sido aeroportos internacionais, sejam dispensadas da 

apresentação de DAT-EM, nova amostragem, ou inspeção fitossanitária por outras unidades do 

VIGIAGRO, durante o despacho em Estações Aduaneiras do Interior. 

https://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador.php?acao=docu  mento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documenfo=1915317... 1/2 
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Atenciosamente 

PAULO RICARDO CAMPANI 

Chefe da Divisão de Operações e Fiscalização 
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Documento assinado eletronicamente por PAULO RICARDO CAMPANI, Chefe da Divisão de 

Operações e Fiscalização, em 08/08/2019, às 13:48, conforme horário oficial de Brasília, com 

fundamento no art. 69,§ 19, do Decreto n9  8.539,  de 8 de outubro de 2015.  

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 

http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?  

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 8114189 

e o código CRC 4CD9EDA9. 

Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Anexo B, sala 424, - Bairro Setor Administrativo Federal Sul —Telefone: 

CEP 70043-900 Brasília/DF - http://www.agricultura.gov.br  

Referência: Processo n° 21000.054986/2019-26 SEI n° 8114189 
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