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H
á exatamente um ano 
(julho/2014), a Fede-
ração Internacional 
das Indústrias e Ali-
mentação Animal 

(IFIF, sigla em inglês, Wiehl/Ale-
manha), na qual o Sindirações tem 
assento no Conselho, contribuiu 
sobremaneira com o segmento de 
alimentação animal global dispo-
nibilizando o "Comparativo entre 
regulamentos internacionais para 
registro de ingredientes e seus pro-
cessos de avaliação do risco".

Pesquisando as similaridades e 
diferenças entre os roteiros e exigên-
cias e apontando o índice de harmo-
nização entre regras vigentes aqui e 
acolá, o estudo constitui ferramenta 
auxiliar para tomada de decisão nas 
ações de marketing global e simpli-
ficação da burocracia no trânsito 
internacional das mercadorias, e 
destaca as intersecções positivas 
indispensáveis ao combate das bar-
reiras sanitárias e tarifárias. 

O trabalho, que consumiu anos 
de dedicação e mobilização de 
recursos (humanos, tempo e dinhei-
ro), é fruto do esforço da Força-
Tarefa internacional, que ainda em 
2011 passou a reunir profissionais 
especialistas em temas regulatórios 
das associações representativas dos 
principais países produtores, asses-
sorados pelas respectivas autori-
dades públicas da União Europeia, 
Estados Unidos, China, Japão, Áfri-
ca do Sul e Brasil. 

O relatório elaborado destaca a 
variada matriz de definições e con-
ceitos utilizados em cada região estu-
dada e adota terminologia definida 
pelo Comitê Misto de Especialistas 
da FAO/OMS no tocante aos ingre-
dientes de origem animal, vegetal e 
mineral, além dos aditivos utilizados 
na alimentação animal. As diver-
sas tabelas disponíveis, por sua vez, 
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permitem rápida comparação dos 
requisitos exigidos para registro e 
comercialização, e a literatura legal 
de referência conta com orientações 
como proceder na correta classifica-
ção do insumo em cada região.

Alguns achados são surpreen-
dentes, como no caso da complexa 
União Europeia - grande consumi-
dora dos produtos agropecuários 
brasileiros e importante fornece-
dora de insumos para nossa cadeia 
produtiva - e seu exigente conjunto 
regulatório que classifica, por exem-
plo, os anticoccidianos como aditi-
vos alimentares usados na modula-
ção do desempenho zootécnico de 
aves e suínos. Esse entendimento 
harmonizava-se com a classificação 
brasileira vigente até recentemente.

Até pouco tempo, porque no 
início de maio, o Decreto nº 8448 
da Presidência da República, que 
dentre outras ações, alterou o regu-
lamento anteriormente aprovado 

pelo Decreto 5053/2004, e passou 
a definir medicamento/produto 
veterinário assim: “toda substância 
química, biológica, biotecnológica 
ou preparação manufaturada cuja 
administração seja aplicada de forma 
individual ou coletiva, direta ou mis-
turada com os alimentos, destinada 
à prevenção, ao diagnóstico, à cura 
ou ao tratamento das doenças dos 
animais, incluindo os aditivos, suple-
mentos promotores, melhoradores 
da produção animal, medicamentos, 
vacinas, antissépticos, desinfetantes 
de ambiente e de equipamentos, pes-
ticidas e todos os produtos que, utili-
zados nos animais ou no seu habitat, 
protejam, restaurem ou modifiquem 
suas funções orgânicas e fisiológicas, 
ou também os produtos destinados 
ao embelezamento dos animais”. 

A Comunidade Europeia regu-
la os medicamentos veterinários 
(antibióticos, vacinas, etc.) por 
meio da Diretiva CE 2001/82, dife-
rentemente dos aditivos zootécni-
cos/coccidiostáticos que são sub-
metidos, desde 2003 à Diretiva CE 
1831, porque as autoridades daque-
la região consideram essa distinção 
a mais adequada tecnicamente.

Essa decisão reverberava ainda em 
2008, quando o Parlamento Europeu 
questionou uma comissão de notá-
veis sobre a possibilidade de substi-
tuição dos aditivos anticoccidianos. 
Os representantes da International 
Federation for Animal Health Euro-
pe (IFAH), European Feed Manu-
facturers Federation (FEFAC), Euro-
pean Poultry Producers and Traders 
Association (AVEC), European Far-
mers and Agri-cooperatives (COPA 
COGECA), Le Comité Européen 
de la dinde e Association of Vete-
rinary Consultants concluíram não 
ser apropriada qualquer modifica-
ção, conforme descreve o “Relató-
rio sobre o uso dos anticoccidianos 
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como aditivos da alimentação animal” – 
Commission of the European Communities 
Com (2008) 233 final, que também apon-
tou que as hipotéticas alternativas - vaci-
nas, produtos fitoterápicos e medicamentos 
veterinários - não ofereciam as mesmas 
vantagens provenientes do uso deles. 

Fato mais recente e que ratifica o enten-
dimento em questão foi estampado no 
Jornal Oficial da União Europeia do dia 
13/07/2013, que autorizou o registro de adi-
tivo coccidiano para galinhas de postura, 
por meio do regulamento EU 667/2013. 

Os regulamentos europeus estavam alinha-
dos aos Decretos 5053/2004 (medicamentos 
veterinários) e 6296/2007 (alimentação ani-
mal), ambos em vigor no Brasil. No entanto, 
o Decreto 8448/2015, citado anteriormente, 
promoveu ruptura na harmonia de conceitos.

Esse também é o caso do código alfan-
degário, responsável pela correta aplicação 
tarifária na movimentação dos insumos da 
produção animal, regulado também por 

uma lista harmonizada para Classificação 
de Mercadorias que estabelece o padrão 
global a ser respeitado pelos países mem-
bros da Organização Mundial do Comércio.  
Ou seja, as legislações aduaneiras globais, 
estão alinhadas ao Sistema harmonizado 
da Organização Mundial de Aduanas e a 
classificação tarifária da mercadoria é atri-
buída no país expedidor e atrelada à finali-
dade de uso, dentre outras características.

No Brasil, segundo a lei 5991, de 17 de 
dezembro de 1973, medicamento é o pro-
duto farmacêutico, tecnicamente obtido 
ou elaborado, com finalidade profilática, 
curativa, paliativa ou para fins de diagnós-
tico. A Receita Federal acata as decisões da 
Organização Mundial das Alfândegas por 
meio da Instrução Normativa 873/2008, e 
a exemplo dos demais países signatários da 
Organização Mundial do Comércio, inclui os 
medicamentos veterinários (produtos far-
macêuticos) no Capítulo 30 da Tarifa Exter-
na Comum. Os aditivos anticoccidianos e os 

melhoradores de desempenho estavam atre-
lados à posição tarifária 2309.90 (prepara-
ções para alimentação animal), beneficiada 
com a suspensão do PIS e da Cofins, confor-
me Arts. 54 (b) e 55 (II) da Lei 12350/2010, 
regulamentada pela Instrução Normativa 
1157/2011 da Receita Federal brasileira, 
quando comercializados com as cooperati-
vas, agroindústrias integradoras e produto-
res independentes de aves e suínos.

A diplomacia e política comercial do 
governo brasileiro, firmada no Merco-
sul, continua confundindo os compradores 
externos e emperrado as negociações entre 
o Brasil e outros grandes blocos econômi-
cos (notadamente Estados Unidos e União 
Europeia). Faço votos que a desarmoni-
zação de conceitos em áreas de interesse 
comum (regulamentos técnicos menciona-
dos anteriormente), não venha atrapalhar 
ainda mais os processos de integração e 
implementação de medidas mais íntimas 
que facilitem seu avanço. ■


