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AGÊNCIA DE DEFESA E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO - ADAGRO 

 

COMUNICADO AOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

 

Prezados Responsáveis Técnicos 

 

 Em fiscalizações de rotina da Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do 
estado de Pernambuco (ADAGRO) e nas supervisões do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) constatou-se algumas irregularidades nos 
preenchimentos dos documentos fitossanitários (CFO e CFOC) que serão descritas abaixo. 
 Inicialmente a ADAGRO irá orientá-los por meio deste comunicado, caso seja 
verificado que as irregularidades continuam, medidas legais serão tomadas. Lembrando 
que as consequências legais das irregularidades no processo de certificação fitossanitária 
vão de advertência por escrito, sendo a reincidência motivo da suspensão ou desabilitação 
do profissional até notificação do fato ao CREA e o encaminhamento do processo ao 
Ministério Público Federal, para enquadramento nas penalidades previstas no Art. 259, do 
Código Penal Brasileiro, e no art. 61 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de 
Crimes Ambientais) caso comprovada má fé. 
 Vale salientar que a Certificação Fitossanitária tem por objetivo garantir a 
conformidade fitossanitária dos produtos de origem vegetal a serem comercializados, 
assegurando sua identidade e origem, proporcionando credibilidade ao processo de 
rastreabilidade e garantindo assim maior confiabilidade ao setor produtivo e consumidor. 
 Abaixo são descritas as irregularidades observadas e as respectivas legislações que 
foram infringidas. 

1. Os campos n° de lacre, n° de porão, n° conteiner (CFO e CFOC) que não forem 
utilizados, deverão ser anulados. 
 
Conforme a Instrução Normativa n° 33, de 24 de agosto de 2016. 
 
Art. 16. O CFO será emitido para a partida de plantas e de produtos vegetais, de acordo 
com as normas da praga, por exigência do MAPA ou de ONPF de país importador. 
§ 4° Os campos não utilizados devem ser anulados de forma a evitar a adulteração do 
documento. 
 
Art. 17. O CFOC será emitido para a partida de plantas e de produtos vegetais, formada a 
partir de lotes de produtos certificados com CFO, ou CFOC, ou PTV, ou CF, ou 
Certificado Fitossanitário de Reexportação - CFR, de acordo com as normas da praga, por 
exigência do MAPA ou de ONPF de país importador. 
 
§ 4º Os campos não utilizados deverão ser anulados. 
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2. Observou-se declaração adicional para mudas de videira em desacordo com a 
Instrução Normativa 02 de 06 fevereiro de 2014. Alguns RTs utilizaram a D.A de frutos 
em mudas. 

De acordo com Instrução Normativa 02, de 06 fevereiro de 2014. 
 
Art. 6º O trânsito de plantas e partes de plantas do gênero Vitis provenientes de UF com 
ocorrência comprovada da praga com destino a UF sem ocorrência da praga somente é 
permitido nos seguintes casos: 
 
I - quando se tratar de mudas acompanhadas de Permissão de Trânsito de Vegetais (PTV) com 
a seguinte Declaração Adicional: 
  
"As mudas foram obtidas por micropropagação e indexadas para Xanthomonas 
campestris pv. viticola"; 
 
II - quando se tratar de frutos exclusivamente para consumo in natura e acompanhados de PTV 
com a seguinte Declaração Adicional: 
 
"Os frutos foram produzidos em propriedade onde são adotadas as medidas de prevenção 
e controle do cancro bacteriano da videira, previstas na legislação fitossanitária"; 
 
Mudas de Videira 
 
Observação: alertamos que está proibido o trânsito de mudas de videira dos municípios com 
ocorrência da praga para qualquer localidade sem ocorrência da praga. Visto que não existe na 
região viveiros com produção de mudas micropropagadas e indexadas para Xanthomonas 
campestris pv. viticola. 
 
Informamos ainda que no Estado de Pernambuco, fica proibido o trânsito de mudas de videira 
provenientes de áreas com ocorrência de Xanthomonas campestris pv. viticola, para áreas sem 
ocorrência, de acordo com a Portaria ADAGRO nº018 de 19 de março de 2013 
 
Para  unidades da federação com ocorrência da praga não há restrição de trânsito desde que 
siga a legislação vigente de Sementes e Mudas ( Lei n° 10.711,  de 5 de agosto de 2003 e o 
decreto n° 10.586, de 18 dezembro de 2020) que diz: 
 
 
Segundo o Decreto n° 10.586, de 18 dezembro de 2020 
 

       Art. 96. Na comercialização, no transporte e no armazenamento para terceiros, o material de 
propagação deverá estar acompanhado da nota fiscal e do atestado de origem genética ou do 
certificado de sementes ou de mudas ou do termo de conformidade, conforme o caso, e do 
termo aditivo, se houver. 
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§ 1º O certificado de sementes ou de mudas ou o termo de conformidade poderá 
ser expresso na embalagem, de acordo com o disposto em norma complementar. 

§ 2º A nota fiscal, inclusive aquela emitida para a devolução de material de 
propagação, deverá conter as informações mínimas exigidas em norma complementar. 

§ 3º O disposto no caput também se aplica à remessa postal. 

Art. 97. O disposto no art. 96 não se aplica ao material de propagação em trânsito, desde que a 
nota fiscal especifique que a conclusão do processo de produção ocorrerá em local distinto 
daquele onde se iniciou. 

Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, no transporte interestadual, o 
material de propagação também deverá estar acompanhado do comprovante de inscrição da 
produção no órgão de fiscalização e demais documentos exigidos em norma complementar. 

 
3.  Ausência da informação números de contentores contrariando a Instrução Normativa 
n° 20, de 13 de julho de 2010 que diz: 

 
CAPÍTULO V 
DA CERTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE 
Seção II 
Da certificação fitossanitária dos frutos 
 
Art. 39. As emissões do Certificado Fitossanitário de Origem (CFO)/Certificado Fitossanitário 
de Origem Consolidado (CFOC) e da Permissão de Trânsito de Vegetais (PTV) deverão ser 
feitas de acordo com as normas vigentes. 
 
Art. 40. O RT deverá, ao emitir o CFO, quando assim o exigir o plano de trabalho, informar no 
campo de declaração adicional o índice MAD do último período de monitoramento e o número 
de contentores do lote enviado 
. 
4. Declaração Adicional para o mercado europeu incompleta por não informar a 
rastreabilidade. 

Frutos Manga 

O ENVIO ATENDE AOS REQUISITOS FITOSSANITÁRIOS CONTIDOS NO ANEXO VII 61.C 
DO REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2019/2072. 

Declaração adicional União Europeia: 

Não se observaram sinais da presença de Tephritidae (não europeias), às quais esses frutos são 
reconhecidamente suscetíveis, no local de produção nem na sua vizinhança próxima desde o 
início do último ciclo vegetativo completo quando das inspeções oficiais efetuadas pelo menos 
mensalmente durante os três meses anteriores à colheita, não tendo nenhum dos frutos colhidos 
no local de produção, apresentado, quando da realização de exames oficiais adequados, sinais 
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de presença da praga pertinente, e são incluídas informações relativas à rastreabilidade no 
certificado fitossanitário referido no artigo 71 do regulamento (UE) 216/2031. 
 
5. Início da D.A. para o Mercado europeu e em seguida dados da D.A. para o mercado 
americano. A DECLARAÇÃO ADICIONAL DA PARTIDA DEVE SER EXCLUSIVA 
PARA O MERCADO E A RESPECTIVA PRAGA. 
 

6. Abaixo serão citadas como deverão ser o texto das declarações adicionais de acordo 
com as suas respectivas instruções normativas.  
 
Banana (IN n° 17, de 31 de maio de 2005 e IN n° 17,de 27 de maio de 2009) 
Declaração adicional CFO: 
 
A partida é originária de Área Livre da Sigatoka Negra. 
 
Os frutos ou inflorescências foram produzidos em área livre de Ralstonia solanacearum raça 2, 
oficialmente reconhecida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
 
 
Uva (IN n° 02, de 06 de fevereiro de 2014) 
Declaração adicional CFO: 
 
Os frutos foram produzidos em propriedade onde são adotadas as medidas de prevenção e 
controle do cancro bacteriano da videira, previstas na IN nº 02/2014. 

 

Manga para EUA 
Declaração adicional CFO: 
 
A partida é proveniente de propriedade registrada no MAPA com objetivo de exportação de 
mangas para os EUA, conforme Plano de Trabalho DSV/MAPA- APHIS/USDA, sendo índice 
MAD: 0,2857 no período da semana 30. Quantidade de contentores:  602 
 
Manga para EU 
Declaração Adicional CFO/PTV: 
 
O envio atende aos requisitos fitossanitários contidos no Anexo VII 61.c do Regulamento de 
Execução (UE) 2019/2072. 
61.c: Não se observaram sinais da presença de Tephritidae (não europeias), às quais esses 
frutos são reconhecidamente suscetíveis, no local de produção nem na sua vizinhança próxima 
desde o início do último ciclo vegetativo completo quando das inspeções oficiais efetuadas pelo 
menos mensalmente durante os três meses anteriores à colheita, não tendo nenhum dos frutos 
colhidos no local de produção, apresentado, quando da realização de exames oficiais 
adequados, sinais de presença da praga pertinente, e são incluídas informações relativas à 
rastreabilidade no certificado fitossanitário referido no artigo 71 do Regulamento (UE) 
216/2031. Códigos de rastreabilidade: 030521-250;040521-250; 280421-280 
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Uva para Argentina 
Declaração adicional CFO: 
 
Os frutos foram produzidos em propriedade onde são adotadas as medidas de prevenção e 
controle do cancro bacteriano da videira, previstas na IN nº 02/2014. 
 O envio se encontra livre de Maconellicoccushirsutus, de acordo com o resultado de análise 
oficial de laboratório Nº (    ). "A fruta que compõe o carregamento é proveniente de áreas 
oficialmente livres de Aethinatumida, reconhecidas pelo Serviço Nacional de Sanidade Y 
CalidadAgroalimentária de la República Argentina". 
 
 
6. Inconformidades nos Livros de acompanhamento das UPs e UCs. 
  
Nas fiscalizações foram observados muitos livros com informações incompletas, como também 
alguns equívocos quanto às anotações das principais ocorrências fitossanitárias, dados de 
monitoramento da praga e ações de prevenção e método de controle. Os livros de 
acompanhamento das  UPs e UCs devem conter todas as informações conforme o art 24 da IN 
33 de 24 de agosto 2016: 
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