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RESUMO 

 

O presente trabalho estuda um modelo de fiscalização de um dos principais 

segmentos da economia nacional, que é o da produção e da comercialização 

nacional e internacional de produtos alimentícios a base de proteína animal. Em sua 

evolução histórica, temos um modelo de fiscalização cuja estrutura evoluiu junto com 

a da produção nacional, mas que durante sessenta e cinco anos esteve sob o 

mesmo modelo regulatório. No ano de 2017, esse regulamento também conhecido 

como Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem 

Animal, sofreu uma revisão estrutural com o surgimento do chamado autocontrole, 

mas que trouxe poucas mudanças em relação à demanda por uma estrutura de 

pessoal do Estado para a fiscalização dessa atividade, sem a qual a mesma não 

poderia ser realizada, e que caracteriza um verdadeiro problema para o país, em 

razão da escassez de recursos humanos e orçamentários. Atualmente, tramita no 

Congresso Nacional o Projeto de Lei nº. 1.293/2021, que institui o autocontrole dos 

agentes privados regulados pela defesa agropecuária, redefine os papeis e 

procedimento aplicados pela defesa agropecuária, e cria um programa de incentivo 

à conformidade aos agentes privados. Ao final do estudo realizado, chegou-se à 

conclusão de que o referido projeto de lei promete ser um marco regulatório de 

extrema importância para esse segmento da economia nacional, em que o Estado 

deixará de ser um mero fiscalizador e passará a ser um verdadeiro regulador dessa 

atividade, que levará o país a ganhar em produtividade e eficiência, sem perder os 

cuidados com a segurança alimentar, com a saúde animal e a sanidade vegetal, 

princípios esses norteadores da defesa agropecuária. Por fim, foi recomendado 

também que o novo modelo regulatório proposto fosse acompanhado de indicadores 

de mercado, para que assim, além da fiscalização estatal por meio dos 

autocontroles e também das auditorias in loco das atividades, essa fiscalização seria 

realizada também pelos próprios stakeholders das empresas, contribuindo assim 

para a eficiência do serviço público prestado e para a segurança da sociedade. 

 

Palavras-chave: Regulação. Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal. 

Autocontrole. Índices de Mercado. 

 



 

ABSTRACT 

 

The present work studies a model of inspection of one of the main segments of the 

national economy, which is the production and national and international 

commercialization of food products based on animal protein. In its historical 

evolution, we have an inspection model whose structure evolved along with that of 

national production, but which for sixty-five years was under the same regulatory 

model. In 2017, this regulation, also known as Regulation of Industrial and Sanitary 

Inspection of Products of Animal Origin, underwent a structural revision with the 

emergence of the so-called self-control, but it brought few changes in relation to the 

demand for a structure of State personnel to the inspection of this activity, without 

which it could not be carried out, and which characterizes a real problem for the 

country, due to the scarcity of human and budgetary resources. Currently, Bill no. 

1,293/2021, which institutes the self-control of private agents regulated by 

agricultural defense, redefines the roles and procedures applied by agricultural 

defense, and creates a program to encourage compliance with private agents. At the 

end of the study, it was concluded that the aforementioned bill promises to be a 

regulatory framework of extreme importance for this segment of the national 

economy, in which the State will cease to be a mere supervisor and will become a 

true regulator. of this activity, which will lead the country to gain in productivity and 

efficiency, without losing care with food safety, animal health and plant health, these 

guiding principles of agricultural defense. Finally, it was also recommended that the 

proposed new regulatory model be accompanied by market indicators, so that, in 

addition to state inspection through self-controls and also on-site audits of activities, 

this inspection would also be carried out by the companies' own stakeholders. , thus 

contributing to the efficiency of the public service provided and to the safety of 

society. 

 

Keywords: Regulation. Sanitary Inspection of Products of Animal Origin. Self control. 

Market Indices. 
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INTRODUÇÃO 

 

O agronegócio brasileiro é um dos segmentos da economia nacional que, 

atualmente, representa 25% do seu Produto Interno Bruto (PIB). Dentro dele está o 

setor de proteína animal, que é o principal responsável por este percentual, seja pela 

sua relação com as demais atividades desse segmento, seja em razão da receita 

gerada com as exportações e com o mercado interno. 

Como a sua atividade basicamente se refere à fabricação de produtos 

alimentícios de origem animal, a inspeção sanitária do segmento é feita pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento nos estabelecimentos que 

realizam o comércio interestadual e internacional desses produtos, assim como  

pelas secretarias estaduais e municipais de agricultura no caso de estabelecimentos 

que realizam o comércio de tais produtos somente no âmbito de jurisdição de cada 

um desses entes federativos. 

Neste trabalho, será objeto de estudo apenas o modelo de fiscalização do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por estar voltado ao comércio 

interestadual e internacional, os quais serão comparados, inclusive, com outros 

principais modelos internacionais, a exemplo dos EUA e União Europeia. 

Por ocasião da regulamentação desse modelo de fiscalização através do 

Decreto nº. 30.691/1952, denominado Regulamento da Inspeção Industrial e 

Sanitária de Produtos de Origem Animal, justificou-se um modelo em que os 

estabelecimentos operavam apenas com a presença de profissionais do órgão 

fiscalizador no estabelecimento, nesse caso, do Ministério da Agricultura e 

Abastecimento. 

Isso porque, naquele momento, o Brasil estava deixando o patamar de 

grande importador de produtos alimentíciosà base de proteína animal e passou a 

assumir o papel de grande produtor e exportador desses gêneros alimentícios. 

Também há que se considerar, ainda, a escassez de recursos científicos e 

tecnológicos da época no que se refere às garantias de segurança alimentar. 

Tal modelo de inspeção ou de fiscalização é o que se arrasta até os dias de 

hoje, ressalvadas as diferenças entre a divisão de competências entre a 

Administração e o administrado (estabelecimentos). A quantidade e nível de 

formação desses profissionais varia de acordo com o tamanho de cada empresa, a 

sua quantidade de turnos e o volume de produção. 
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Em março de 2017, após a exposição midiática do setor com o advento de 

uma operação deflagrada pela Polícia Federal que ficou conhecida como Operação 

Carne Fraca – que, apesar de ter como foco da investigação um número irrisório de 

agentes e de estabelecimentos, trouxe prejuízos bilionários ao setor e à economia 

nacional -, foi publicada uma revisão do regulamento do setor por meio do Decreto 

nº 9.013/2017. Apesar de ter trazido importantes inovações do ponto de vista 

regulatório, como é o caso do autocontrole, a revisão manteve o mesmo modelo 

precário de inspeção do regulamento de 1952 no que se refere à obrigatoriedade de 

uma estrutura robusta de agentes do Estado nos estabelecimentos do setor, além de 

muitas atribuições e burocracias tidas como necessárias para que os produtos 

pudessem ser comercializados para outros estados da Federação ou até mesmo 

exportados. 

Apesar desse modelo de fiscalização ser bem visto por muitos clientes 

internacionais, autoridades sanitárias estrangeiras e até mesmo por membros do 

próprio órgão fiscalizador nacional, ele tem acarretado uma série prejuízos ao 

governo, à indústria e à sociedade como um todo com o engessamento da 

competitividade e do exercício da liberdade econômica, pois o aumento da 

produtividade desse setor contribui de forma significativa para o desenvolvimento 

principalmente das comunidades onde essas indústrias estão instaladas. 

Há também de se levar em consideração que, recentemente, a 

disponibilidade de alimentos para a população mundial – em especial os alimentos 

de origem animal – foi seriamente impactada por diversos fatores, como a pandemia 

do corona vírus, a guerra entre Rússia e Ucrânia e até mesmo as diversas 

notificações de influenza aviária que impactaram a atividade da avicultura na África, 

Ásia e na Europa. Todos esses fatores fazem com que o Brasil passe a assumir o 

papel de um dos principais provedores de alimentos do mundo, fator que torna ainda 

mais necessária e urgente a revisão do modelo regulatório desse segmento, por não 

se tratar mais de apenas uma questão de desenvolvimento socioeconômico 

nacional.  

Uma importante iniciativa em trâmite nesse sentido é o projeto de lei nº 

1.293/20211 que, na mesma linha de diversas investidas anteriores, visa a 

                                                      
1
 Disponível em: https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2277190. Acesso em: 17/05/2022 

 

 

https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2277190
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flexibilização do modelo regulatório desse setor da economia nacional, de forma a 

tornar a sua fiscalização mais dinâmica e eficiente, com foco naquilo que é essencial 

em se tratando do papel do Estado (que é a garantia da segurança alimentar), 

simplificando processos burocráticos e utilizando outras ferramentas estruturais - 

com maior responsabilidade do setor privado – para garantir a regularidade das 

etapas dos processos que são menos importantes, corrigindo, portanto, falhas de 

governo que se estendem há décadas. 

Assim, o presente trabalho objetiva a realização de uma análise sistemática 

do modelo atual de fiscalização (sob a égide do Decreto nº 9.013 de 29 de março de 

2017), comparando-a com a proposta existente e em discussão no Congresso 

Nacional por meio do projeto de lei nº 1.293/2021 e com outras alternativas tanto na 

legislação brasileira quanto na de outros países. Ao final e por meio do modelo de 

pesquisa de resolução de problema, buscamos propor melhores práticas da 

aplicação da legislação, pelo Estado, no que se refere ao modelo da fiscalização 

realizado por essa atividade. 
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1 A INSPEÇÃO SANITÁRIA DO SETOR DE PROTEÍNA ANIMAL NO BRASIL – 

EVOLUÇÃO, ESTRUTURA E DESAFIOS 

 

1.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO SISTEMA DE INSPEÇÃO FEDERAL  

 

Apesar de ser uma atividade que surgiu no Brasil há mais de 200 anos com a 

chegada da Coroa portuguesa no Brasil, foi a partir de 1920 que a inspeção de 

alimentos de origem animal começou a ser estruturada com um aumento 

considerável da exportação de carnes enlatadas e preparadas, o que, inclusive, fez 

com que o Brasil enviasse à Europa e aos Estados Unidos 77 médicos veterinários e 

agrônomos para cursos de especialização. Esses profissionais trouxeram toda a 

base científica para a criação do Serviço de Inspeção Federal (SIF) do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), por meio do Decreto nº 11.462 de 11 

de janeiro de 1915. 

Após a criação do SIF, outro evento de suma relevância na legislação desse 

segmento foi o Regulamento Sanitário Federal, estabelecido pela primeira 

Constituição Republicana de 1923, o qual funcionava como uma espécie de Código 

Sanitário que tratava, em linhas gerais, de todas as questões sanitárias, inclusive 

dos alimentos. Naquela ocasião, ainda não era exigida nenhuma licença sanitária 

para os alimentos, porém qualquer constatação de adulteração no produto já era 

enquadrada como crime inafiançável. 

Nesse período, já surgiam os primeiros frigoríficos do país, visto que, até o 

século anterior, essa atividade no Brasil era representada apenas por charqueados e 

matadouros municipais que abasteciam o mercado local e de forma precária. Junto 

dos primeiros frigoríficos e do Código Sanitário, foi regulamentada também, por meio 

do Decreto nº 23.133 de 09 de setembro de 1933, a profissão do médico veterinário, 

a qual recebeu como principal atribuição a de promover, assegurar, garantir, atestar 

e certificar a saúde animal, bem como a sanidade e identidade dos produtos de sua 

origem. 

A evolução desse segmento foi acompanhada pela legislação, o que fez com 

que, em 18 de dezembro de 1950, fosse editada a Lei nº 1.283, que estabeleceu a 

obrigatoriedade da prévia fiscalização do ponto de vista industrial e sanitário tanto 

dos produtos de origem animal como das instalações em que são realizadas as 

atividades de abate e/ou de industrialização dos produtos para consumo. 
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Posteriormente, essa legislação foi regulamentada pelo Decreto nº 30.691 de 

29 de março de 1952, que aprovou o chamado Regulamento da Inspeção Industrial 

e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA). Esse regulamento estabelece 

as regras da fiscalização principalmente no que se refere às atribuições do MAPA 

(Administração) e também dos estabelecimentos fiscalizados (administrados). 

Apesar de vigente até os dias atuais e mesmo com as atualizações 

promovidas ao longo dos anos para adequar a regulação e a fiscalização à realidade 

do setor produtivo, sendo as mais recentes realizadas por meio dos Decretos nº 

9.013/2017 e 10.468/2020, esse modelo atual de fiscalização carece de uma 

reforma estrutural, de forma a possibilitar que o Estado, sem perder a essência e a 

importância da sua atuação no que se refere à garantira da saúde animal, da 

sanidade vegetal e da segurança alimentar da população, continue exercendo o seu 

papel sem engessar a inovação e a produtividade de um setor que é tão importante 

não somente para o Brasil, mas também para o mundo. 

 

1.2 ESTRUTURA E ATRIBUIÇÕES DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) 

 

Trata-se do centro da questão cuja resposta se busca com o presente 

trabalho, qual seja, as deficiências de estrutura do Estado regulador e fiscalizador do 

segmento de proteína animal do Brasil e a defasagem dos instrumentos e 

procedimentos utilizados por parte da fiscalização. 

Para isso, faz-se de extrema importância entender como está organizado o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), a quem a Lei nº 

1.283/1950 conferiu, em seu art. 4º
2

, a atribuição para a fiscalização desse 

segmento. 

No MAPA, a fiscalização fica com o Departamento de Inspeção de Produtos 

de Origem Animal (DIPOA), vinculado à Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA), a 

quem, nos termos do art. 25 do Decreto nº 10.253/2020, compete: 

 

Art. 25.  Ao Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal 
compete: 
I - elaborar as diretrizes de ação governamental para a inspeção e 
a fiscalização de produtos e derivados de origem animal e de produtos 

                                                      
2
 Art. 4º São competentes para realizar a fiscalização de que trata esta Lei: 

a) o Ministério da Agricultura, nos estabelecimentos mencionados nas alíneas a, b, c, d, e, e f, do art. 
3º, que façam comércio interestadual ou internacional; 
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destinados à alimentação animal; 
II - programar, coordenar, promover, acompanhar, avaliar e 
executar, por meio das unidades descentralizadas, as atividades de 
inspeção e de fiscalização sanitária e industrial de produtos e 
derivados de origem animal e de produtos destinados à alimentação 
animal; 
III - realizar, diretamente ou por meio das unidades 
descentralizadas do Ministério, auditorias técnico-fiscal e operacional 
em estabelecimentos agropecuários, locais de fronteiras, portos 
marítimos e fluviais, aeroportos internacionais e estações aduaneiras 
especiais, quanto à inspeção de produtos de origem animal e produtos 
destinados à alimentação animal, observados os princípios e as 
obrigações gerais estabelecidos pelo Sistema Unificado de Atenção à 
Sanidade Agropecuária; 
IV - formular propostas e participar de negociações nacionais e 
internacionais e implementar compromissos institucionais referentes às 
atividades de sua competência, em articulação com as unidades 
administrativas da Secretaria e com os demais órgãos do Ministério; 
V - registrar e fiscalizar produtos destinados à alimentação animal; 
VI - coordenar programas de monitoramento e controle de resíduos e 
contaminantes em produtos de origem animal e produtos destinados à 
alimentação animal; 
VII - auditar o autocontrole dos estabelecimentos regulados pelo 
Departamento; 
VIII - gerir os riscos relacionados aos alimentos e aos produtos de origem 
animal e produtos destinados à alimentação animal, com base nos 
procedimentos de análise e avaliação de risco; 
IX - apoiar, analisar e subsidiar as atividades referentes aos organismos 
geneticamente modificados, em articulação com as demais unidades 
administrativas da Secretaria; e 
X - propor, subsidiar e participar da elaboração e da revisão de atos 
normativos, da análise de impacto regulatório e da construção da agenda 
regulatória da Secretaria (grifos nossos). 

 

Para a execução dessas atribuições que lhe foram conferidas, o DIPOA, 

como é conhecido, conta com uma robusta estrutura administrativa,  a  qual  está  

dividida por atribuições específicas que vão desde a edição de normas técnicas e 

caracterização de riscos e aperfeiçoamento técnico até às atividades de fiscalização 

propriamente ditas (de registros, de habilitações e dos estabelecimentos), além 

daquelas de auditorias e certificação para a exportação. 

Nas unidades descentralizadas a quem compete a fiscalização, nos termos do 

inciso II do dispositivo legal supramencionado, ela é realizada por meio de equipes 

do Serviço de Inspeção Federal lotadas nos estabelecimentos, as quais são 

Coordenadas pelas Superintendências Federais de Agricultura do DIPOA, instaladas 

nos respectivos estados. 

Sobre as equipes do Serviço de Inspeção Federal lotadas nos 

estabelecimentos produtores, elas têm a sua quantidade delimitada por normas 

internas e de acordo com a capacidade produtiva dos estabelecimentos, e a sua 
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composição se dá por meio de: 

a) Auditor Fiscal Federal Agropecuário (AFFA): Trata-se do encarregado por 

todo trabalho do Serviço de Inspeção Federal executado no estabelecimento 

em que está lotado, cujas atribuições constam no art. 3º3 da Lei nº 

10.883/2004 e também no art. 124 do RIISPOA (Decreto nº 9.013/2017) no 

                                                      
3
 Art. 3º São atribuições dos titulares do cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário, no âmbito do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em todo o território nacional: (Redação dada 
pela lei nº 13.324, de 2016) (Produção de efeito) 
I - a defesa sanitária animal e vegetal; 
II - a inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal e a fiscalização dos produtos 
destinados à alimentação animal; 
III - a fiscalização de produtos de uso veterinário e dos estabelecimentos que os fabricam e de 
agrotóxicos, seus componentes e afins; 
IV - a fiscalização do registro genealógico dos animais domésticos, da realização de provas 
zootécnicas, das atividades hípicas e turfísticas, do sêmen destinado à inseminação artificial em 
animais domésticos e dos prestadores de serviços de reprodução animal; 
V - a fiscalização e inspeção da produção e do comércio de sementes e mudas e da produção e 
comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes, estimulantes ou biofertilizantes destinados à 
agricultura; 
VI - a fiscalização da produção, circulação e comercialização do vinho e derivados do vinho, da uva e 
de bebidas em geral; 
VII - a fiscalização e o controle da classificação de produtos vegetais e animais, subprodutos e 
resíduos de valor econômico e elaboração dos respectivos padrões; 
VIII - a fiscalização das atividades de aviação agrícola, no que couber; 
IX - a fiscalização do trânsito de animais vivos, seus produtos e subprodutos destinados a quaisquer 
fins, de vegetais e partes vegetais, seus produtos e subprodutos destinados a quaisquer fins, de 
insumos destinados ao uso na agropecuária e de materiais biológicos de interesse agrícola ou 
veterinário, nos portos e aeroportos internacionais, nos postos de fronteira e em outros locais 
alfandegados; 
X - lavrar auto de infração, de apreensão e de interdição de estabelecimentos ou de produtos, quando 
constatarem o descumprimento de obrigação legal relacionada com as atribuições descritas neste 
artigo; 
XI - assessorar tecnicamente o governo, quando requisitado, na elaboração de acordos, tratados e 
convenções com governos estrangeiros e organismos internacionais, dos quais o País seja membro, 
nos assuntos relacionados com as atribuições fixadas neste artigo; 
XII - fiscalizar o cumprimento de atos administrativos destinados à proteção e certificação de 
cultivares; 
XIII - as demais atividades inerentes à competência do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, que lhes forem atribuídas em regulamento. 
Parágrafo único. O Poder Executivo, observado o disposto neste artigo, disciplinará as atribuições do 
cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário, em conformidade com as especificidades e as 
peculiaridades desenvolvidas por áreas de especialização profissional. (Redação dada pela lei nº 
13.324, de 2016) 
4
 Art. 12. A inspeção e a fiscalização industrial e sanitária de produtos de origem animal abrangem, 

entre outros, os seguintes procedimentos: 
I - inspeção ante mortem e post mortem das diferentes espécies animais; 
II - verificação das condições higiênico-sanitárias das instalações, dos equipamentos e do 
funcionamento dos estabelecimentos; 
III - verificação da prática de higiene e dos hábitos higiênicos pelos manipuladores de alimentos; 
IV - verificação dos programas de autocontrole dos estabelecimentos; 
V - verificação da rotulagem e dos processos tecnológicos dos produtos de origem animal quanto ao 
atendimento da legislação específica; 
VI - coleta de amostras para análises fiscais e avaliação dos resultados de análises físicas, 
microbiológicas, físico-químicas, de biologia molecular, histológicas e demais que se fizerem 
necessárias à verificação da conformidade dos processos produtivos ou dos produtos de origem 
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caso de estabelecimentos de produtos de origem animal. Por se tratar de um 

servidor público da União, está sujeito à carga horária máxima de 40 horas 

semanais, nos termos do art. 19 da Lei nº 8.112/1990, o que significa dizer 

que, dependendo do tamanho da operação do estabelecimento fiscalizado, o 

MAPA deve alocar mais de um servidor dessa categoria (por exemplo, no 

caso dos estabelecimentos que operam em três turnos); 

b) Agentes de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem 

Animal: São também servidores públicos do MAPA, de nível médio, a quem 

cabe a execução de atividades específicas da inspeção expressamente 

elencadas no art. 7º5 do Decreto nº 8.205/2014, as quais não se confundem 

                                                                                                                                                                      
animal, podendo abranger também aqueles existentes nos mercados de consumo; 
VII - avaliação das informações inerentes à produção primária com implicações na saúde animal e na 
saúde pública ou das informações que façam parte de acordos internacionais com os países 
importadores; 
VIII - avaliação do bem-estar dos animais destinados ao abate; 
IX - verificação da água de abastecimento; 
X - fases de obtenção, recebimento, manipulação, beneficiamento, industrialização, fracionamento, 
conservação, armazenagem, acondicionamento, embalagem, rotulagem, expedição e transporte de 
todos os produtos, comestíveis e não comestíveis, e suas matérias-primas, com adição ou não de 
vegetais; 
XI - classificação de produtos e derivados, de acordo com os tipos e os padrões fixados em legislação 
específica ou em fórmulas registradas; 
XII - verificação das matérias-primas e dos produtos em trânsito nos portos, nos aeroportos, nos 
postos de fronteira, nas aduanas especiais e nos recintos especiais de despacho aduaneiro de 
exportação; 
XIII - verificação dos meios de transporte de animais vivos e produtos derivados e suas matérias-
primas destinados à alimentação humana; 
XIV - controle de resíduos e contaminantes em produtos de origem animal; 
XV - verificação dos controles de rastreabilidade dos animais, das matérias-primas, dos insumos, dos 
ingredientes e dos produtos ao longo da cadeia produtiva, a partir de seu recebimento nos 
estabelecimentos; (Redação dada pelo Decreto nº 10.468, de 2020) 
XVI - certificação sanitária dos produtos de origem animal; e 
XVII - outros procedimentos de inspeção, sempre que recomendarem a prática e o desenvolvimento 
da indústria de produtos de origem animal. 
Parágrafo único.  O Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal da Secretaria de 
Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento realizará auditorias para 
avaliar o desempenho do serviço de inspeção federal, nas unidades locais e nas unidades 
descentralizadas, quanto à execução das atividades de inspeção e fiscalização de que tratam o caput 
e o art. 11. (Incluído pelo Decreto nº 10.468, de 2020) 
5
 Art. 7º São atribuições do cargo de Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem 

Animal: 
I - executar atividades técnico-operacionais nas áreas de: 
a) fiscalização e inspeção sanitária e industrial, classificação e controle dos produtos e subprodutos 
de origem animal, insumos e serviços pecuários; e 
b) fiscalização, inspeção e controle do trânsito dos produtos e subprodutos de origem animal, nos 
portos, aeroportos, postos de fronteiras e demais locais alfandegados; 
II - fiscalizar estabelecimentos de carnes e derivados, de leite e derivados, de pescado e derivados, 
ovos e derivados, mel e cera de abelha, seus produtos e subprodutos; 
III - atuar na inspeção ante mortem e post mortem dos animais de abate; 
IV - emitir documentos necessários para o trânsito no território nacional de produtos agropecuários; 
V - participar de supervisões e de auditorias técnico-fiscais, observadas as atribuições relacionadas 
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com as atividades privativas do AFFA. Por se tratar de servidor público, 

também estão sujeitos ao limite da carga horária semanal de 40 horas, o que 

influencia na definição de sua quantidade junto à questão do tamanho das 

operações do estabelecimento fiscalizado; e 

c) Auxiliares de inspeção: Funcionários contratados e remunerados pelos 

estabelecimentos fiscalizados, só que cedidos ao Serviço de Inspeção 

Federal para, como a própria nomenclatura define, auxiliar no trabalho 

operacional das atividades de inspeção. A quantidade e as atribuições desses 

profissionais constam das normas técnicas expedidas pelo próprio MAPA e 

também do regulamento de inspeção do setor (Decreto nº 9.013/2017), mais 

especificamente, em seu art. 73, inciso II, o qual elenca como função principal 

desses profissionais a de “auxiliar na execução dos trabalhos de inspeção 

post mortem, conforme normas complementares estabelecidas pelo Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento”.  

Outra questão relevante a ser destacada e que influencia na quantidade de 

servidores do MAPA e de auxiliares de inspeção a serem disponibilizados se refere 

ao regime de inspeção ao qual o estabelecimento está submetido e que, de acordo 

com o art. 11 do Decreto nº 9.013/2017, são dois: 

 

Art. 11. A inspeção federal será realizada em caráter permanente ou 
periódico. (Redação dada pelo Decreto nº 10.468, de 2020) 
§ 1º A inspeção federal em caráter permanente consiste na presença do 
serviço oficial de inspeção para a realização dos procedimentos de 
inspeção e fiscalização ante mortem e post mortem, durante as operações 
de abate das diferentes espécies de açougue, de caça, de anfíbios e répteis 
nos estabelecimentos, nos termos do disposto no art. 14. (Redação dada 

                                                                                                                                                                      
ao cargo, nos estabelecimentos que beneficiam, produzam, industrializam, armazenam ou 
comercializam produtos de origem animal; 
VI - atuar na classificação do mel, da cera e de demais produtos e subprodutos e estabelecer destino 
conforme legislação específica; 
VII - proceder à verificação, inspeção e controle de trânsito de produtos de origem animal, seus 
subprodutos e insumos agropecuários; 
VIII - apreender, preventivamente, os produtos de origem animal, seus subprodutos e insumos 
agropecuários, quando em desacordo com a legislação, lavrar o termo de apreensão e comunicar o 
ocorrido à autoridade responsável pela lavratura do auto de infração e pela continuidade do 
procedimento administrativo; 
IX - verificar a aplicação de medidas de interdição, apreensão, sequestro, destruição de animais, de 
seus produtos e subprodutos, e dos materiais de acondicionamento e embalagem; 
X - verificar a aplicação de procedimentos quarentenários; 
XI - verificar os programas de autocontrole nos estabelecimentos que beneficiam, produzam, 
industrializam ou armazenam produtos de origem animal; 
XII - coletar amostras de produtos e subprodutos de origem vegetal, insumos, do seu preparo, do 
acondicionamento e da remessa; e 
XIII - coordenar e orientar equipes auxiliares. 
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pelo Decreto nº 10.468, de 2020) 
§ 2º A inspeção federal em caráter periódico consiste na presença do 
serviço oficial de inspeção para a realização dos procedimentos de 
inspeção e fiscalização nos demais estabelecimentos registrados ou 
relacionados e nas outras instalações industriais dos estabelecimentos de 
que trata o § 1º, excetuado o abate. (Redação dada pelo Decreto nº 10.468, 
de 2020) (grifos nossos) 

 

A principal diferença entre esses regimes de inspeção está no fato de que nas 

empresas em que se realiza a atividade de abate de animais, por razões sanitárias, 

faz-se necessária uma estrutura muito maior da equipe em razão da inspeção ante 

mortem e post mortem, motivo pelo qual essa atividade de inspeção é denominada 

permanente. 

Nessas atividades de abate que ficam sob o regime de inspeção permanente, 

as quantidades de servidores do MAPA e de auxiliares de inspeção (contratados e 

cedidos pela empresa) dependem do tamanho da operação dos estabelecimentos. 

São disciplinadas em normas técnicas editadas pelo próprio MAPA para cada ramo 

de atividade, cujas principais são: 

a) Abate de bovinos: Manual de Carnes – Tomo de Bovinos6;  

b) Abate de Suínos: Portaria MAPA nº 711/19957; e 

c) Abate de Aves: Portaria MAPA nº 210/19988. 

O atendimento dessas normas na realidade atual de um setor que é tão 

importante para a economia nacional e também para o abastecimento de alimentos 

em todo o planeta, na prática, significa dizer que vários deles operam com mais de 

100 pessoas, alguns chegando a ultrapassar 200 pessoas (contando com os 

profissionais dos três níveis, a saber: AFFA(s), agentes de inspeção e auxiliares de 

inspeção). 

 

1.3 DA REVISÃO DO REGULAMENTO EM 2017 E A PREVISÃO DA 

FERRRAMENTA DO “AUTOCONTROLE" COMO ELEMENTO ESSENCIAL DA 

FISCALIZAÇÃO PARA A VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO 

 

Entendida a forma como o Estado está estruturado por meio do Serviço de 

                                                      
6
 Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/produtos-

animal/empresario/copy_of_TOMODEBOVINO.pdf. Acesso em: 17/05/2022 
7
 https://alimentusconsultoria.com.br/wp-content/uploads/2016/08/POR-711-1995.pdf 

8
 Disponível em: https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Repositorio/Portaria-

210_000h19kjcan02wx7ha0e2uuw60rmjy11.pdf. Acesso em: 17/05/2022 
 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/produtos-animal/empresario/copy_of_TOMODEBOVINO.pdf
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/produtos-animal/empresario/copy_of_TOMODEBOVINO.pdf
https://alimentusconsultoria.com.br/wp-content/uploads/2016/08/POR-711-1995.pdf
https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Repositorio/Portaria-210_000h19kjcan02wx7ha0e2uuw60rmjy11.pdf
https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Repositorio/Portaria-210_000h19kjcan02wx7ha0e2uuw60rmjy11.pdf
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Inspeção Federal para realizar a fiscalização dos estabelecimentos que atuam no 

segmento de produtos de origem animal, faz-se necessário também compreender de 

que maneira é realizada a atividade de fiscalização nos estabelecimentos. 

Para isso, o Decreto nº 30.691/1952, quando editado, trouxe em seu art. 12 

como essenciais as inspeções das seguintes etapas dos processos produtivos: 

 

Art. 12. A inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, a 
cargo da D.I.P.O.A, abrange: 
1 - a higiene geral dos estabelecimentos registrados ou relacionados; 
2 - a captação, canalização, depósito, tratamento e distribuição da água de 
abastecimento bem como a captação, distribuição e escoamento das águas 
residuais; 3 - o funcionamento dos estabelecimentos; 
4 - o exame "ante e post-mortem" dos animais de açougue; 
5 - as fases de recebimento, elaboração, manipulação, preparo, 
acondicionamento, conservação, transporte e depósito, de todos os 
produtos e subprodutos de origem animal e suas matérias primas, 
adicionadas ou não de vegetais; 
6 - a embalagem e rotulagem de produtos e subprodutos; 
7 - a classificação de produtos e subprodutos, de acordo com os tipos e 
padrões previstos neste Regulamento ou fórmulas aprovadas; 
8 - os exames tecnológicos, microbiológicos, histológicos e químicos das 
matérias primas e produtos, quando for o caso; 
9 - os produtos e subprodutos existentes nos mercados de consumo, para 
efeito de verificação do cumprimento de medidas estabelecidas no presente 
Regulamento; 
10 - as matérias primas nas fontes produtoras e intermediárias, bem como 
em trânsito nos portos marítimos e fluviais e nos postos de fronteira; 
11 - os meios de transporte de animais vivos e produtos derivados e suas 
matérias primas, destinados à alimentação humana.  

 

A inspeção de todas essas etapas do processo produtivo (tidas como 

essenciais pelo regulamento de 1952) era realizada in loco pela estrutura da equipe 

do Serviço de Inspeção Federal (SIF) instalada nos estabelecimentos. Isso significa 

dizer que, quanto maior a estrutura da fábrica e sua capacidade produtiva, maior era 

a demanda de pessoal da fiscalização para que fossem realizadas as atividades de 

inspeção industrial e sanitária do estabelecimento. 

Esse modelo se arrastou até o mês de março 2017, quando da revisão do 

regulamento promovida por meio do Decreto nº 9.013, de 30 de março de 2017, no 

qual importantes alterações foram contempladas, principalmente no que se refere ao 

formato da fiscalização realizada pelo Estado. 

Isso, porque, em vez de prever a necessidade da inspeção in loco em todas 

as etapas do processo produtivo, o que o novo regulamento fez, na verdade, foi 

prever a inspeção apenas nos pontos mais críticos cuja verificação in loco pelo 

Estado fosse indispensável e, para as demais etapas, a responsabilidade pela 
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garantia da conformidade foi transferida para os estabelecimentos. É o que pode ser 

verificado da nova redação dada ao art. 12 do regulamento atualmente em vigor 

(Decreto nº 9.013/2017): 

 

Art. 12. A inspeção e a fiscalização industrial e sanitária de produtos de 
origem animal abrangem, entre outros, os seguintes procedimentos: 
I - inspeção ante mortem e post mortem das diferentes espécies 
animais; 
II - verificação das condições higiênico-sanitárias das instalações, dos 
equipamentos e do funcionamento dos estabelecimentos; 
III - verificação da prática de higiene e dos hábitos higiênicos pelos 
manipuladores de alimentos; 
IV - verificação dos programas de autocontrole dos estabelecimentos; 
V - verificação da rotulagem e dos processos tecnológicos dos produtos de 
origem animal quanto ao atendimento da legislação específica; 
VI - coleta de amostras para análises fiscais e avaliação dos resultados de 
análises físicas, microbiológicas, físico-químicas, de biologia molecular, 
histológicas e demais que se fizerem necessárias à verificação da 
conformidade dos processos produtivos ou dos produtos de origem animal, 
podendo abranger também aqueles existentes nos mercados de consumo; 
(…) 
XVI - certificação sanitária dos produtos de origem animal; e 
XVII - outros procedimentos de inspeção, sempre que recomendarem a 
prática e o desenvolvimento da indústria de produtos de origem animal. 
Parágrafo único.  O Departamento de Inspeção de Produtos de Origem 
Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento realizará auditorias para avaliar 
o desempenho do serviço de inspeção federal, nas unidades locais e 
nas unidades descentralizadas, quanto à execução das atividades de 
inspeção e fiscalização de que tratam o caput e o art. 11 (grifos nossos). 

 

Como pode ser verificado no dispositivo acima, a atuação estatal nas etapas 

do processo ficou mantida para pontos estratégicos e essenciais no aspecto 

sanitário, como a inspeção ante mortem e post mortem e a certificação sanitária. 

Etapas do processo como as de manipulação, embalagem, classificação dos 

produtos, armazenamento, expedição, higienização, entre outras, ficaram a cargo 

dos estabelecimentos executarem e garantirem a sua realização em conformidade 

ao Serviço de Inspeção Federal (SIF) por meio dos chamados “programas de 

autocontrole”. 

Por programas de autocontrole, o próprio regulamento traz em seu art. 10, 

inciso XVII, como sendo: 

 

(...) programas desenvolvidos, procedimentos descritos, desenvolvidos, 
implantados, monitorados e verificados pelo estabelecimento, com vistas a 
assegurar a inocuidade, a identidade, a qualidade e a integridade dos seus 
produtos, que incluam, mas que não se limitem aos programas de pré-
requisitos, BPF – Boas Práticas de Fabricação, PPHO – Procedimento 
Padrão de Higiene Operacional e APPCC – Análise de Perigos e Pontos 
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Críticos de Controle, ou a programas equivalentes reconhecidos pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

 

O fato dessas etapas do processo ficarem a cargo dos próprios 

estabelecimentos monitorarem, verificarem e corrigirem eventuais desconformidades 

não significa que o Serviço de Inspeção Federal estaria desobrigado de também 

fazê-lo. O que eles passaram a fazer, a partir dessa alteração, foi a verificação da 

efetividade desses programas, a qual é realizada quinzenalmente, in loco, e 

trimestralmente apenas no aspecto documental, como preceitua o art. 3º, §1º e §2º
9

 

da Norma Interna SDA/MAPA nº 01/2017. 

Com essas alterações, nos últimos anos houve uma melhor eficiência dos 

trabalhos da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal realizada 

pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. 

Mesmo assim, essas alterações promovidas não foram suficientes para 

estancar o problema da falta de pessoal que vive hoje esse importante órgão 

regulador e fiscalizador que é o MAPA. Com essa limitação, o Estado, ao invés de 

prestar um serviço público adequado, acaba interferindo de forma indevida na 

atividade econômica desse setor regulado, pois, ao deixar de dispor de fiscais e 

agentes suficientes para a realização dos trabalhos da fiscalização, acaba 

engessando a produtividade das empresas já registradas e fiscalizadas, impedindo o 

surgimento de novas, a ampliação das já existentes, a geração de empregos etc. 

Por isso, a revisão do modelo de fiscalização atualmente adotado é de 

extrema urgência e relevância para o país, o que permitirá a solução de um 

problema presente do Estado, bem como a alavancagem da cadeia produtiva 

nacional, de forma a atender as demandas da população interna e externa. 

                                                      
9
 Art. 3º A verificação dos programas de autocontrole se dará por meio da avaliação in loco ou 

documental. 
§1º A verificação in loco nos estabelecimentos registrados sob inspeção instalada em caráter 
permanente será aplicada na frequência quinzenal, conforme Anexo II, parte I. 
§2º A verificação documental nos estabelecimentos registrados sob inspeção instalada em caráter 
permanente será aplicada na frequência trimestral, conforme Anexo II, parte II. 
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2 DEFICIÊNCIAS DO SISTEMA. UMA RELAÇÃO DIRETA COM A ESCASSEZ DE 

RECURSOS E COM O RESULTADO INSATISFATÓRIO DA REGULAÇÃO DO 

SETOR 

 

Conforme já amplamente demonstrado, o histórico da produção e exportação 

de alimentos de origem animal no Brasil é ascendente e se deve tanto à iniciativa 

privada em razão dos investimentos realizados nesse segmento quanto ao governo 

por conta das políticas agropecuárias empreendidas ao longo dos anos. 

Hoje esse resultado pode ser facilmente percebido por meio do trabalho direto 

e em conjunto do setor público (pelos agentes do Serviço de Inspeção Federal) e do 

setor privado, embora cada qual com as suas competências no sistema. 

A história é exitosa, sem dúvida. Mas não é perfeita, e nunca foi, 

principalmente frente ao potencial brasileiro. Para ilustrar, eis o quanto apurado pelo 

Tribunal de Contas da União (TCU), em auditoria realizada em 2013, no âmbito da 

Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) e apenas do segmento de bovinos, que 

representa tão somente um dos segmentos de alimentos de origem animal: 

 

Segundo informado, existem 219 FFAs no quadro do Mapa e 159 médicos 
veterinários conveniados, totalizando 378 profissionais inspecionando em 
caráter permanente matadouros e matadouros-frigoríficos de bovinos 
sob inspeção federal, sendo que a quantidade total de abatedouros 
bovinos de responsabilidade do Mapa é de 274, gerando relação de 1,38 
FFA por estabelecimento, ocorrendo, contudo, discrepâncias em unidades 
do Mapa nos estados. Excluídos os FFAs conveniados, o SIF conta com 
219 FFAs do próprio quadro de pessoal do Mapa, o que gera relação de 0,8 
FFA por estabelecimento, isso sem considerar os estabelecimentos 
exportadores que possuem até mais de 3 FFAs em caráter permanente, em 
regime de rodízio, já que o abate ocorre muitas vezes, em turnos 
ininterruptos.

10
 

 

Repita-se: 0,8 AFFA por estabelecimento, sendo que muitos deles possuem 

turnos ininterruptos de abate, atividade essa que, conforme já demonstrado, 

necessita da “inspeção permanente”. E, ainda que assim não fosse, ficavam em 

operação por bem mais do que as 8 horas diárias, que é a jornada do servidor 

público até a atualidade. 

 

                                                      
10

 TC 030.013/2013-5. Sumário: Solicitação do Congresso Nacional. Auditoria Operacional. Higiene e 
Bem-Estar Animal em Abatedouros de Bovinos. Determinações. Recomendações. Atendimento. 
Arquivamento. Ata nº. 47/2014- Plenário, sessão de 26.11.2014, código eletrônico no sítio do TC AC- 
3293-47/14-P. 
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O Serviço de Inspeção Federal (SIF), órgão no qual estão registrados todos 

os estabelecimentos produtores de alimentos de origem animal que realizam o 

comércio interestadual ou internacional dos seus produtos, nos termos do art. 2º do 

Decreto nº 9.013/2017, é o responsável, até o momento, por avalizar a qualidade do 

produto para o mercado interno e externo, garantindo segurança aos consumidores. 

Um número aquém de servidores do SIF, como levantado pelo TCU, tem a 

responsabilidade pela inspeção do grande parque industrial nacional, com as suas 

expressivas milhões de toneladas produzidas anualmente. 

E, ainda que as incumbências da fiscalização tenham sofrido uma importante 

redução em razão de reformas regulatórias promovidas ao longo dos anos, seu 

trabalho continua exaustivo e de extrema responsabilidade. 

No recente acórdão nº 2302/2018-TCU, sessão de 25.09.2019, ainda sobre o 

tema de pessoal em inspeção permanente, o TCU se manifestou no sentido de  

 

(...) dar ciência o Ministério   da Agricultura (...) sobre a necessidade de 
adotar medidas com vistas a garantir a sustentabilidade das atividades de 
inspeção realizadas em abatedouros (...) considerando a atual diferença 
entre a lotação necessária e a lotação atual.

11
  

 

Mesmo após a implementação de pessoal por meio dos últimos concursos 

públicos, o déficit ainda persiste para a sistemática de inspeção permanente. 

De uma forma didática, eis a seguinte explicação de quão complexa e 

valorosa é a responsabilidade do Serviço Oficial nas indústrias12: 

Figura 1 - Resultados da atuação dos AFFA para o agronegócio 

Fonte: FGV Projetos 
 

                                                      
11

 TC 021.468/2018-4, Acórdão nº. 2302/2018-TCU, Plenário do Tribunal de Contas da União, sessão 
de 25.09.2019. 
12

 FGV Projetos. Estudo sobre os impactos da atuação dos auditores fiscais federais agropecuários 
sobre a produção agropecuária brasileira. ANFFA Sindical, FGV Projetos CE Nº 0732/17, 2017. 
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Como se extrai da ilustração acima, os auditores têm um trabalho da mais alta 

responsabilidade, porquanto validam toda a produção nacional, as importações e as 

exportações sob todos os prismas. 

A se manter assim, a inspeção permanente seguirá exigindo um quadro de 

pessoal inexistente e, quiçá, inalcançável diante (a) do tamanho e velocidade de 

crescimento da indústria nacional; e (b) da competividade internacional. 

Certo é que, mesmo com a realização das chamadas dos últimos certames, o 

déficit dos quadros de agentes do referido órgão fiscalizador (principalmente de 

Auditores Fiscais Agropecuários – AFFA) persiste, ainda correndo o risco de um 

colapso diante de tantas aposentadorias13
. 

A título de exemplo, no quatro a seguir extraído de um estudo da FGV14, é 

possível verificar o comparativo entre o número de AFFAs e o Valor Bruto de 

Produção nos anos de 2000 a 2016: 

 
 

Figura 2 – Quantidade de AFFAS vs crescimento da produção 

Fonte: FGV Progetos 

 

Segundo o referido estudo,  

(...) esses números apontam para um ganho de eficiência no trabalho dos 
AFFAs, dado o crescimento do agronegócio em ritmo superior ao de 
contratações e reforço do quadro de auditores fiscais. Indicam, também, o 
aumento dos desafios enfrentados pelo AFFAs no desempenho de suas 
funções, ainda mais considerando o amplo escopo e relevância para o 

                                                      
13

 Disponível em: http://www.sindaport.com.br/conteudo-pesquisa.php?id=24636. Acesso em: 
17/05/2022. 
14

 FGV Projetos CE Nº 0732/17, 2017, p. 9.  

http://www.sindaport.com.br/conteudo-pesquisa.php?id=24636
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agronegócio brasileiro (FGV Projetos CE Nº 0732/17, 2017, p. 9). 

 

A seguir, o sistema da forma como está hoje, sem nenhuma reforma 

estrutural ou regulatória, de duas uma: ou os servidores trabalharão em horas 

extraordinárias excessivas, sem receber; ou encerrarão seus trabalhos após a 

jornada legal e o setor produtivo brasileiro será forçado a reduzir a produção.  

Neste último caso, as consequências para a população são gravíssimas, não 

apenas para a população brasileira, mas também para a população mundial, pelo 

fato do Brasil ser hoje um dos principais provedores de alimentos para o mundo, em 

especialmente no que se refere aos de origem animal, como reconhecido pela 

própria Diretora-Geral da Organização Mundial do Comércio (OMC) em recente 

visita ao país: 

 

“Eu sei que o mundo não sobrevive sem a agricultura brasileira. Precisamos 
pensar nos desafios futuros, não só do Brasil, mas do mundo todo”, disse 
Ngozi Okonjo-Iweala (Diretora- Geralda OMC), reforçando o potencial 
produtivo e sustentável do setor agropecuário brasileiro

15
. 

 

Estamos diante, portanto, de uma típica hipótese de falhas de governo 

(government failures), que, segundo Leonardo Vizeu Figueiredo: 

 

(...) podem ser entendidas como toda e qualquer situação de anormalidade 
em determinado nicho econômico, capaz de reduzir o bem-estar 
socioeconômico da população, resultante da manifestação de vontade 
estatal, representando entrave injustificável ao desenvolvimento da Nação.

16
 

 

Dos fatores que podem resultar na ocorrência de uma falha de governo, no 

presente caso, temos configurados dois deles: (i) a dissonância entre as políticas 

públicas de regulação e a realidade fático econômica do mercado; e (ii) os 

procedimentos administrativos excessivamente burocráticos e lentos, o que torna a 

autorização para a exploração de determinada atividade econômica extremamente 

custosa. 

O principal elemento que está ligado ao primeiro fator e que é o objeto 

principal deste capítulo refere-se à escassez de recursos humanos e orçamentários 

                                                      
15

 Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/business/mundo-nao-sobrevive-sem-agricultura-
brasileira-diz-diretora-geral-da-omc/. Acesso em: 17/02/2022 
16

   FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. Lições de Direito Econômico. 6ª edição. Rio de Janeiro.  Editora 

Forense, 2013, p. 124. 
 

https://www.cnnbrasil.com.br/business/mundo-nao-sobrevive-sem-agricultura-brasileira-diz-diretora-geral-da-omc/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/mundo-nao-sobrevive-sem-agricultura-brasileira-diz-diretora-geral-da-omc/
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por parte do órgão fiscalizador, de forma a garantir a prestação desse serviço 

público essencial, qual seja, o da inspeção sanitária da produção de alimentos de 

origem animal. 

Mesmo se tratando do Estado, ele está longe de estar isento da problemática 

da lei escassez que une a Economia ao Direito. Nesse sentido, leciona Fábio 

Nusdeo17: 

 

Ao oposto do que ocorre com as necessidades humanas, os recursos com 
que conta a humanidade para satisfazê-las apresentam-se finitos e 
severamente limitados. Tal limitação é insuperável, malgrado os sucessos 
da tecnologia em empurrar sempre adiante o ponto de ruptura, quanto o 
exaurimento dos bens disponíveis à espécie humana levaria, senão ao 
colapso, pelo menos à progressiva estagnação de todo o processo 
econômico. 

 

A primeira e mais fácil solução para esse imbróglio seria o Governo promover 

concursos públicos para a contratação do número de agentes públicos necessários 

para atender à demanda do setor produtivo. Ocorre que é certo que tal decisão não 

é tão simples assim, porque além das limitações orçamentárias, o Governo também 

possui prioridades de investimento em outras áreas que muitas vezes podem ser até 

mais relevantes. 

De outra forma, dependendo da escalada do setor produtivo, não há sequer a 

certeza de que teríamos profissionais disponíveis (em quantidade no mercado), 

principalmente no caso dos auditores fiscais agropecuários, em que a legislação 

exige a formação em Medicina Veterinária. 

Com relação ao segundo fator que caracteriza a aludida falha de governo, ele 

está ligado à eficiência do processo regulatório e das práticas estabelecidas pela 

Administração para o exercício da fiscalização que lhe foi atribuída por força de lei.    

Nesse aspecto da regulação, vale ressaltar que, mesmo com as pequenas 

reformas que o regulamento do setor sofreu ao longo dos anos, a atuação do Estado 

no referido segmento sempre esteve pautada na presença do Estado (por meio dos 

seus agentes) em um número máximo de etapas do processo produtivo, e as 

reformas e novas formas de aplicação da lei foram acontecendo sempre em 

situações em que a própria estrutura do Estado estivesse à beira de um gargalo.  

Como a atuação do Estado está diretamente atrelada ao processo produtivo 

desse segmento, esse comportamento reflete um engessamento de sua capacidade 

                                                      
17

 NUSDEO, Fábio. Curso de Economia. 11ª edição. Revista dos Tribunais, 2020, capítulo 1. 
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produtiva, gerando, assim, um resultado insatisfatório dessa regulação, não apenas 

para as empresas, mas também para a sociedade como um todo, principalmente 

pelo fato de ser um dos segmentos da economia que mais emprega no pais18.  

Dentre as possíveis causas do resultado insatisfatório da regulação definidas 

por Fábio Nusdeo19, três delas se encaixam perfeitamente no presente caso. A 

primeira é a que o autor define como “princípios motores diversos”, para a qual traz 

a seguinte explicação: 

 

O setor privado foi estruturado sobre o princípio do Hedonismo, e quando 
recebe o impacto regulamentador do Estado é obrigado a se comportar 
contra aquele princípio, como ocorre quando uma pesada tributação lhe é 
imposta ou quando é obrigado a adotar medidas de antipoluentes ou, ainda, 
quando é levado a praticar preços abaixo daqueles tidos como de mercado. 

 

No caso em estudo, isso é o que ocorre quando o Estado limita a capacidade 

produtiva do estabelecimento à estrutura da fiscalização que disponibiliza a ele.  

Sobre esse aspecto, vale destacar que a Lei nº 13.874/2019, também 

conhecida como Lei da Liberdade Econômica, traz expressamente entre o rol de 

condutas do Estado que são consideradas como abuso de poder regulatório a de 

“introduzir limites à livre formação de sociedades empresariais ou de atividades 

econômicas”20, mas isso é o que ocorre na prática. 

A segunda é a da “juridificação”, que o autor define como sendo “o nome 

dado ao fenômeno da multiplicação das normas legais e regulamentares, cuja 

tendência é a de criar uma babel normativa, dificilmente absorvível pelo mercado”21  

A terceira e última causa que o autor define é a dos “interesses próprios dos 

reguladores”22. Nessa, como o próprio nome diz, a finalidade dada pelos reguladores 

responsáveis pela confecção das normas regulamentares de sua competência está 

                                                      
18

 Disponível em: https://acrimat.org.br/portal/pecuaria-emprega-1-de-cada-3-trabalhadores-do-
brasil/#:~:text=Segundo%20a%20Confedera%C3%A7%C3%A3o%20da%20Agricultura,crescimento
%20nos%20%C3%BAltimos%20dois%20anos. Acesso em: 17/05/2022 
19

 NUSDEO, Fábio. Curso de Economia. 11ª edição. Revista dos Tribunais, 2020, capítulo 10, p. 
175-176. 
20

 Art. 4º É dever da administração pública e das demais entidades que se vinculam a esta Lei, no 
exercício de regulamentação de norma pública pertencente à legislação sobre a qual esta Lei versa, 
exceto se em estrito cumprimento a previsão explícita em lei, evitar o abuso do poder regulatório de 
maneira a, indevidamente: 
(...) 
VII - introduzir limites à livre formação de sociedades empresariais ou de atividades econômicas. 
21

 NUSDEO, Fábio. Curso de Economia. 11ª edição. Revista dos Tribunais, 2020, capítulo 10, p. 
175-176. 
22

 NUSDEO, Fábio. Curso de Economia. 11ª edição. Revista dos Tribunais, 2020, capítulo 10, p. 

175-16. 

https://acrimat.org.br/portal/pecuaria-emprega-1-de-cada-3-trabalhadores-do-brasil/#:~:text=Segundo%20a%20Confedera%C3%A7%C3%A3o%20da%20Agricultura,crescimento%20nos%20%C3%BAltimos%20dois%20anos
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atrelada a objetivos paralelos do órgão a que estão vinculados, tais como o prestígio 

dos reguladores, a promoção da carreia dos membros do respectivo órgão 

regulador, o poder, a influência sobre demais órgãos, entre outros. 

O caminho para a correção desse problema está na definição de um sistema 

de autocontrole, que nada mais é do que a responsabilidade de ambos os lados por 

meio da qual o setor privado fica incumbido de dar todas as garantias do processo 

produtivo, mediante registros auditáveis e fidedignos disponibilizados ao setor 

público, que verifica se os protocolos estão sendo seguidos. 

Essa alternativa está em plena sintonia com o que também concluiu o TCU 

em sua análise do setor de carnes: 

 

9.2.2. Avalie a conveniência de realização de inspeção federal periódica, 
sem exigir a presença permanente de fiscais federais agropecuários nos 
estabelecimentos relacionados nos itens 1-6, do parágrafo único, do art. 11, 
do Decreto nº. 30.691/52, atribuindo a profissional contratado pelas 
empresas fiscalizadas a responsabilidade pela garantia da qualidade 
dos produtos de origem animal e do tratamento adequado dos animais, 
mas mantendo o controle ministerial, por meio de auditorias e 
supervisões periódicas, baseadas em matriz de riscos higiênico 
sanitários de acordo com padrões técnicos a serem definidos (grifo 
nosso)23  

 

Dessa forma, concluiu o TCU que dentro dos benefícios advindos estariam: 

 

(i) a redução das despesas com pessoal e diminuição da necessidade 
de contratação de novos profissionais para cumprimento legal do Mapa; 
(ii) rotatividade dos AFFAs perante os estabelecimentos de 
responsabilidade do Mapa; e 
(iii)  uma melhoria da produtividade dos AFFAs, uma vez que o 
mesmo AFFA pode atuar em mais de um estabelecimento, localizado 
próximo a seu município de jurisdição (...) (grifo nosso) 

 

Sobre esse ponto, também temos um exemplo no modelo norte americano a 

ser adotado – que hoje é o maior produtor de carne bovina do mundo – e que 

trabalha com o modelo de análise de riscos. No website do Departamento de Saúde 

e Serviços Humanos norte-americano (FDA), é possível compreender o Food Safety 

Modernization Act and Animal Food (FSMA), assinado pelo Presidente Barack 

Obama em 04.01.2011. 
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 TC 030.013/2013-5. Sumário: Solicitação do Congresso Nacional. Auditoria Operacional. Higiene e 
Bem-Estar Animal em Abatedouros de Bovinos. Determinações. Recomendações. Atendimento. 
Arquivamento. Ata nº. 47/2014- Plenário, sessão de 26.11.2014, código eletrônico no sítio do TCU: 
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No campo da “visão geral”, eis o que consta sobre inspeção e compliance de 

acordo com o FSMA: 

 

Inspeção e Compliance: A legislação reconhece que a inspeção é meio 
importante de responsabilizar a indústria na produção de alimentos seguros. 
Assim, a lei especifica a frequência que o FDA deve inspecionar os 
produtores de alimentos. O FDA é comprometido em aplicar seus recursos 
de inspeção no modelo de análise de risco e em adotar abordagens 
inovadoras de inspeção (grifo nosso)24. 

 

Sem dúvidas, o Brasil deve se atualizar, sob pena de focar em regulações e 

práticas obsoletas, fragilizando um setor que exerce papel fundamental no 

desenvolvimento social e econômico do país, em vez de modernizá-lo para melhorar 

e fortalecer ainda mais as relações do agronegócio brasileiro. 

                                                      
24

Disponível em: https://www.fda.gov/animalveterinary/products/animalfoodFeeds/ucm347941.htm. 
Acesso em: 30.09.2021. 
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3 SOLUÇÕES PALIATIVAS ADOTADAS PELO ESTADO AO LONGO DOS ANOS 

PARA EVITAR UM COLAPSO NO SETOR PRODUTIVO 

 

3.1 DOS CONVÊNIOS PÚBLICOS COMO ALTERNATIVA PARA A ESCASSEZ DE 

MÃO DE OBRA POR PARTE DA FISCALIZAÇÃO 

 

Quando estamos diante de uma situação que envolve a falta de pessoal e a 

insuficiência de recursos por parte de algum dos entes da federação, a primeira 

alternativa que se pensa é a realização de um convênio público, por meio do qual os 

demais entes da federação promovem uma união de esforços, objetivando um 

interesse comum que, no presente caso, está claro se tratar da prestação de um 

serviço essencial, seja no aspecto sanitário, seja também pelo lado da viabilização 

da atividade econômica em questão. 

Diferentemente do modelo clássico de convênio – regulamentado por meio do 

Decreto nº. 6.170/2007 –, em que a insuficiência de recursos geralmente ocorre por 

parte da administração pública estadual, distrital ou municipal e, consequentemente, 

o aporte de recursos é realizado pela União Federal, no presente caso, o que temos 

é justamente o inverso. 

Isso, porque, considerando que a maior parte das empresas desse segmento 

está registrada no MAPA e é por ele fiscalizada por realizar o comércio interestadual 

e internacional de produtos conforme previsto em lei (Lei nº 1.283/1950, arts 3º e 

4º)
25

, o ente federativo que acaba ficando com a maior parte do encargo é a própria 

União Federal. 

Nesse sentido, o tema foi tratado por meio do Decreto nº 5.741/2006, que 

criou o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA) cujo 
                                                      
25

 Art. 3º A fiscalização, de que trata esta lei, far-se-á: 
a) nos estabelecimentos industriais especializados e nas propriedades rurais com instalações 
adequadas para a matança de animais e o seu preparo ou industrialização, sob qualquer forma, para 
o consumo; 
b) nos entrepostos de recebimento e distribuição do pescado e nas fábricas que industrializarem; 
c) nas usinas de beneficiamento do leite, nas fábricas de laticínios, nos postos de recebimento, 
refrigeração e desnatagem do leite ou de recebimento, refrigeração e manipulação dos seus 
derivados e nos respectivos entrepostos; 
d) nos entrepostos de ovos e nas fábricas de produtos derivados; 
e) nos entrepostos que, de modo geral, recebam, manipulem, armazenem, conservem ou 
acondicionem produtos de origem animal; 
f) nas propriedades rurais  
Art. 4º São competentes para realizar a fiscalização de que trata esta Lei: 
a) o Ministério da Agricultura, nos estabelecimentos mencionados nas alíneas a, b, c, d, e, e f, do art. 
3º, que façam comércio interestadual ou internacional (Redação dada pela Lei nº 7.889, de 1989). 
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principal objetivo é a integração de todos os participantes da cadeia produtiva 

(inclusive dos serviços e instituições oficiais) para a promoção da sanidade 

agropecuária. 

No referido sistema denominado de SUASA, foi estabelecido que o MAPA 

figuraria como instância central e os estados e municípios como instâncias 

intermediária e local, respectivamente, cabendo ao primeiro a regulamentação, 

regularização, implantação, implementação e coordenação do programa (vide art. 

14, V do decreto) e aos demais a execução do mesmo dentro da sua respectiva área 

de atuação (vide artigos 20 e 23 do Decreto). 

Atendendo às atribuições de cada uma das instâncias, o referido Decreto 

trouxe também outras duas atribuições que constam dos artigos 137 e 157: 

 

Art. 137. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios designarão 
servidores públicos para integrar as equipes para as funções de autoridades 
responsáveis pelas inspeções e fiscalizações previstas neste Regulamento. 
 
Art. 157. Fica o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na 
forma da lei e no âmbito de sua atuação, autorizado a celebrar convênios 
com entes públicos, para apoiar, subsidiariamente, as ações no campo da 
defesa agropecuária

26
. 

 
Como pode ser verificado acima, o referido regulamento traz um modelo de 

convênio diverso daquele previsto no Decreto nº 6.170/2007, em que a participação 

da União fica por conta do aporte de recursos públicos. 

Ocorre que, por duas razões, esse modelo de convênio, apesar de 

devidamente regulamentado, encontrou dificuldades de ser implementado na 

prática. A primeira delas, que acaba sendo facilmente superada, na prática, por ser 

justificável, refere-se ao interesse público dessa cooperação técnica firmada entre o 

MAPA (na qualidade de instância central), os estados e municípios, na qualidade de 

instâncias intermediária e local, respectivamente, nos termos da legislação. 

Essa justificativa faz-se necessária pelo fato de que o estado e/ou município, 

ao contratar e ceder pessoal para compor a equipe da inspeção federal do MAPA, 

acaba arcando com um ônus que, originalmente, não é seu. Dessa forma, em 

determinado caso, a principal justificativa do estado e/ou do município na parceria 

para ceder funcionários à equipe de inspeção do MAPA em determinado 

                                                      
26

 Decreto nº. 5.741 de 30 de março de 2006.  Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 

_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5741.htm Acesso em 22.05.2022 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5741.htm
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estabelecimento está sempre relacionada ao interesse desses entes federativos na 

manutenção das atividades da empresa naquela determinada localidade, de forma 

que, em não sendo realizada, a atividade do estabelecimento fica prejudicada, 

impactando diretamente não apenas os empregos daquela localidade, mas impacta 

também todo o desenvolvimento socioeconômico da região. Isso, porque as 

empresas desse setor, na maioria das vezes, estão localizadas em pequenas 

cidades que acabam ficando altamente dependentes (direta ou indiretamente) da 

atividade da referida empresa. 

A segunda dificuldade enfrentada nesse modelo de cooperação está 

relacionada à falta de servidores públicos por parte do estado e/ou do município 

interessado. Como esses profissionais dos estados e/ou dos municípios, nesse 

modelo de cooperação técnica, acabam exercendo funções privativas de servidores 

públicos do MAPA (auditores fiscais e agentes de inspeção), eles devem ser 

também servidores públicos, assim como previsto expressamente do regulamento 

do SUASA (Decreto nº 5.741/2006): 

 

Art. 9º As atividades do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 
Agropecuária serão executadas pelas Instâncias Central e Superior, 
Intermediárias e Locais. 
(...) 
§ 6º Incumbe às autoridades competentes das três Instâncias assegurar: 
II - a contratação, por concurso público, do pessoal que efetua os controles 
oficiais. 

 

O que se observa, na prática, é que os estados e municípios não dispõem, na 

maioria das vezes, dos servidores necessários para a celebração da cooperação 

técnica com o MAPA (cuja quantidade varia de acordo com a capacidade produtiva 

do estabelecimento, conforme já mencionado anteriormente), principalmente quando 

a referida demanda é para suprir a falta de um auditor fiscal que a legislação do 

setor determina expressamente que a atividade seja realizada por um profissional 

com formação em Medicina Veterinária27. 

Assim, para que os estados e municípios possam atender a essa demanda e 

disponibilizar servidores dos seus quadros de pessoal para compor a equipe da 

                                                      
27

 Decreto nº. 9.013/2017: 
Art. 14. A inspeção e a fiscalização previstas neste Decreto são de atribuição do Auditor Fiscal 
Federal Agropecuário com formação em Medicina Veterinária, do Agente de Inspeção Sanitária e 
Industrial de Produtos de Origem Animal e dos demais cargos efetivos de atividades técnicas de 
fiscalização agropecuária, respeitadas as devidas competências. 
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inspeção do MAPA, eles acabam tendo que seguir pela via da contratação 

temporária, prevista no art. 37, IX da CF e regulamentada pela Lei nº 8.745/1993, 

essa que, em seu art. 2º, inciso VI, alínea f28 elenca a atividade de vigilância e 

inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no âmbito do Ministério da 

Agricultura e do Abastecimento, como uma das hipóteses de necessidade 

temporária e de excepcional interesse público cujo prazo não pode exceder 2 anos, 

conforme previsto no art. 4º, parágrafo único, inciso I
29 do mesmo diploma legal. 

O problema dessa alternativa é que, na prática, esses convênios não 

preveem nenhum repasse de verba da instância central (MAPA) às instâncias 

intermediária e local (estados e municípios) e são firmados justamente em razão da 

falta de corpo técnico do órgão fiscalizador federal por diversas razões, entre elas, 

a falta de orçamento. Nesse caso, os estados e municípios que decidirem aderir ao 

referido instrumento, por mais que haja o interesse público configurado (tanto no 

aspecto econômico-social quanto no sanitário), acabam, na maioria das vezes, 

esbarrando na limitação orçamentária para as despesas com pessoal imposta (Lei 

Complementar nº 101/2000, também conhecida como Lei de Responsabilidade 

Fiscal que, no art. 19, traz expressamente o limite de 60% da receita corrente 

líquida tanto para os estados quanto para os municípios): 

 

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 
despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 
da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente 
líquida, a seguir discriminados: 
I - União: 50% (cinquenta por cento); 
II - Estados: 60% (sessenta por cento); e 
III - Municípios: 60% (sessenta por cento)

30
 (grifo nosso) 

 

Assim, na grande maioria dos casos, os gestores públicos das instâncias 

intermediária e local acabam enfrentando dificuldades em seguir com esse modelo, 

                                                      
28

 Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: 
VI - atividades: 
(...) 
f) de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no âmbito do Ministério da Agricultura 
e do Abastecimento, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio internacional 
de produtos de origem animal ou vegetal ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana. 
29

 Art. 4º. As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos 
máximos:  
(...) 
Parágrafo único. É admitida a prorrogação dos contratos: 
I - no caso do inciso IV, das alíneas b, d e f do inciso VI e do inciso X do caput do art. 2o, desde que o 
prazo total não exceda a 2 (dois) anos; 
30

 Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000. 
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principalmente nos casos em que a assinatura do convênio não trouxer perspectivas 

de um aumento na arrecadação de impostos. E se decidirem seguir com esse 

modelo e ultrapassarem o limite de sua folha de pessoal, por mais que esteja claro o 

interesse público envolvido, a probabilidade de serem questionados e, 

eventualmente, responderem por improbidade administrativa é grande. 

 

3.2 DA EXIGÊNCIA DO MERCADO EXTERNO DO “VINCULO GOVERNAMENTAL” 

DE TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAREM NA FISCALIZAÇÃO.  

 

Não bastassem as dificuldades enfrentadas pelo setor – tanto por parte do 

Estado quanto por parte da iniciativa privada – com a falta de pessoal para compor 

os quadros da fiscalização sanitária realizada pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, por meio do Serviço de Inspeção Federal e dos 

estabelecimentos que realizam o comércio interestadual e internacional de produtos 

de origem animal, outra questão que agravou ainda mais esse problema está 

relacionada à exigência dos países que importam esses produtos do Brasil.  

Grande parte do mercado internacional exige o chamado “vínculo 

governamental” de toda a equipe que realiza os trabalhos técnicos e operacionais da 

fiscalização sanitária dos estabelecimentos desse segmento. 

Nesse sentido, um dos principais atos administrativos editados sobre a 

questão foi o Ofício Circular nº 111/2015, do Departamento de Inspeção de Produtos 

de Origem Animal do MAPA, que, em cumprimento à exigência formalizada pelo 

governo norte-americano (um mercado bastante atrativo para o Brasil), padronizou o 

tema como sendo um dos principais requisitos a serem atendidos pelos 

estabelecimentos que buscarem a habilitação para a exportação ao referido 

mercado: 
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Figura 3 - Ofício Circular nº 111/2015 

 

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

 

Pela exposição da estrutura da fiscalização desse segmento, vimos que ela 

está composta por auditores fiscais federais agropecuários, agentes de inspeção e 

auxiliares de inspeção. Quanto aos dois primeiros cargos, sabemos que eles são 

privativamente ocupados por servidores públicos do Ministério da Agricultura e, no 

caso de serem cedidos por uma das instâncias do SUASA (estados e municípios), 

também serão servidores públicos dos respectivos entes federativos ou, no máximo, 

serão contratados temporariamente, nos termos do art. 37, inciso IX da Constituição 

Federal, restando atendido, portanto, o requisito do vínculo governamental. 

O problema nesse caso está relacionado aos auxiliares de inspeção, porque, 

como vimos anteriormente, esses profissionais são, em regra, contratados e 

remunerados pelos estabelecimentos e cedidos ao Serviço de Inspeção Federal 

para auxiliar a fiscalização nos trabalhos da inspeção post mortem dos 

estabelecimentos sob inspeção permanente que exercem atividade de abate. E o 
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motivo da contratação desses auxiliares pelos próprios estabelecimentos é muito 

simples. É pelo fato de ser um trabalho meramente operacional (e não técnico) e 

auxiliar (sem qualquer poder de decisão) das atividades da inspeção em que os 

profissionais são treinados e capacitados pelo auditor fiscal para verificar questões 

específicas dos animais após o abate, de forma a garantir a inexistência de qualquer 

situação que possa caracterizar um risco de natureza higiênico-sanitária, como 

possíveis doenças. 

Considerando que o volume desses profissionais acaba sendo grande ante a 

capacidade produtiva dos estabelecimentos (podendo, em alguns casos, ultrapassar 

100 profissionais) e também que esse cargo não está previsto dentro da estrutura do 

Ministério da Agricultura, a solução encontrada para atender à exigência dos 

mercados (em especial, dos EUA, que é um dos mais atrativos) foi a via do 

convênio, por meio do qual as instâncias intermediárias do SUASA assumiriam esse 

encargo, atendendo, assim, ao vínculo governamental exigido. 

Se a dificuldade orçamentária das instâncias intermediárias e locais já era 

grande para a cessão de servidores para o exercício das funções típicas de 

servidores do MAPA, quais sejam, os auditores fiscais e agentes de inspeção que 

demandam um número infinitamente menor, a questão é ainda mais sensível 

quando se fala na necessidade da contratação de auxiliares de inspeção por esses 

entes federativos (cuja obrigação originária é dos estabelecimentos). 

Mesmo assim, é certo que, diante da elevação dos custos de produção no 

agronegócio – especialmente dos insumos agrícolas, sendo os principais o milho e a 

soja no segmento de produtos de origem animal – conforme dados do Centro de 

Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA),
31 representados abaixo, o 

setor produtivo teve que buscar alternativas (mercados e mix de produtos) para 

tornar seus negócios subsistentes e rentáveis. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
31

 Disponível em:  https://www.cepea.esalq.usp.br/br Acesso em: 22.05.2022 

https://www.cepea.esalq.usp.br/br


37 
 

Figura 4  

 

Fonte: Cepea 

 

 

Figura 5  

 

 

 

s 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Cepea 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Figura 6 

 

Fonte: Cepea 

 

Por esses motivos, a busca por mercados que tornassem esse segmento 

mais atrativo em razão do mix de produtos e do valor pago por eles (como é o caso 

dos EUA) tornou-se medida essencial à sua subsistência, pois, caso contrário, 

diversas operações seriam inviabilizadas, gerando dois tipos de impacto: um 

diretamente nas regiões em que as indústrias desse segmento estão estabelecidas, 

em relação ao desemprego e redução do IDH; e o outro (em um cenário macro) com 

a redução da oferta desses produtos para a população, gerando ainda mais inflação. 

Assim, resta devidamente demonstrado o interesse público de todas as 

instâncias do SUASA de agir de forma a viabilizar a produtividade desse segmento. 

No que se refere às dificuldades orçamentárias enfrentadas pelos estados e 

municípios de seguir no modelo do convênio para a cessão de auxiliares de 

inspeção, elas são bem maiores do que na cessão de servidores para suprir uma 

deficiência do quadro de pessoal do MAPA (o que ocorre, geralmente, com médicos 

veterinários que exercem o cargo de auditor fiscal). Isso, porque, apesar do piso 

salarial de um auditor fiscal federal do MAPA estar em torno de R$18.000,00 

(dezesseis mil reais)32, enquanto que o do auxiliar de inspeção é de R$1.500 (mil e 

                                                      
32

 Disponível em: https://www.lfg.com.br/conteudos/concursos//concurso-mapa-veja-o-que-faz-o-
auditor-fiscal-federal-agropecuario https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/auditor-fiscal-
federal-agropecu%C3%A1rio-sal%C3%A1rio- 
SRCH_KO0,35.htm#:~:text=O%20sal%C3%A1rio%20m%C3%A9dio%20nacional%20de,16.905%20por%2

https://www.lfg.com.br/conteudos/concursos/concurso-mapa-veja-o-que-faz-o-auditor-fiscal-federal-agropecuario
https://www.lfg.com.br/conteudos/concursos/concurso-mapa-veja-o-que-faz-o-auditor-fiscal-federal-agropecuario
https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/auditor-fiscal-federal-agropecu%C3%A1rio-sal%C3%A1rio-SRCH_KO0%2C35.htm#%3A%7E%3Atext%3DO%20sal%C3%A1rio%20m%C3%A9dio%20nacional%20de%2C16.905%20por%20m%C3%AAs%20em%20Brasil
https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/auditor-fiscal-federal-agropecu%C3%A1rio-sal%C3%A1rio-SRCH_KO0%2C35.htm#%3A%7E%3Atext%3DO%20sal%C3%A1rio%20m%C3%A9dio%20nacional%20de%2C16.905%20por%20m%C3%AAs%20em%20Brasil
https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/auditor-fiscal-federal-agropecu%C3%A1rio-sal%C3%A1rio-SRCH_KO0%2C35.htm#%3A%7E%3Atext%3DO%20sal%C3%A1rio%20m%C3%A9dio%20nacional%20de%2C16.905%20por%20m%C3%AAs%20em%20Brasil
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quinhentos reais)33, no volume, o impacto da contratação de auxiliares de inspeção é 

bem maior, tendo em vista que, dependendo do volume de produção do 

estabelecimento fiscalizado, essa quantidade pode ser superior a 100, enquanto que 

no caso do médico veterinário auditor fiscal as indústrias operam geralmente com 1 

por turno. 

Apesar desse gasto maior, a situação da contratação de auxiliares de 

inspeção pelas instâncias intermediárias e locais do SUASA acabam tendo uma 

justificativa adicional à do mero interesse público já destacada no item anterior. Com 

a contratação e a cessão desses auxiliares de inspeção ao MAPA, o 

estabelecimento fiscalizado poderá habilitar-se para exportar aos mercados mais 

atrativos (como é o caso dos EUA e União Europeia). Isso significa dizer que o 

mesmo terá um considerável aumento da sua receita operacional, da geração de 

empregos (pois na maioria dos casos haverá aumento da capacidade produtiva além 

da demanda) e, principalmente, na arrecadação de impostos, situação essa que já 

afasta eventual violação à Lei de Responsabilidade Fiscal no que se refere ao limite 

de despesas com pessoal. 

Mesmo diante de todas essas justificativas, tanto o setor produtivo quanto o 

Ministério da Agricultura enfrentaram muita dificuldade ao longo dos anos para 

evoluir com esse tema na maioria dos municípios, pois há sempre o receio por parte 

do gestor público de vir a responder por improbidade administrativa. 

Por esses motivos que, visando uma solução definitiva para a problemática 

que confira maior segurança jurídica e também visando a garantia de que a iniciativa 

privada possa exercer suas atividades (habilitando-se para exportar seus produtos) 

sem qualquer óbice criado pelo Poder Público, a Secretaria de Defesa Agropecuária 

(SDA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento utilizou-se de um 

modelo de estrutura da fiscalização adotado pelo Reino Unido e aceito pelos EUA, 

conforme consta do documento denominado Final Report Of An Audit Conducted In 

The United Kingdom - July 15 Through August 2, 2019 - Evaluating The Food Safety 

Systems Governing Meat Exported To The United States Of America34, por meio do 

qual: 

                                                                                                                                                                      
0m%C3% AAs%20em%20Brasil. Acesso em: 22.05.2022 
33

 Disponível em: https://www.vagas.com.br/cargo/auxiliar-de-inspecao-federal. Acesso em: 
22.05.2022 
34

 Disponível em: https://www.fsis.usda.gov/sites/default/files/media_file/2020-08/united-kingdom-
2019-far.pdf. Acesso em: 22.05.2022 

https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/auditor-fiscal-federal-agropecu%C3%A1rio-sal%C3%A1rio-SRCH_KO0%2C35.htm#%3A%7E%3Atext%3DO%20sal%C3%A1rio%20m%C3%A9dio%20nacional%20de%2C16.905%20por%20m%C3%AAs%20em%20Brasil
https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/auditor-fiscal-federal-agropecu%C3%A1rio-sal%C3%A1rio-SRCH_KO0%2C35.htm#%3A%7E%3Atext%3DO%20sal%C3%A1rio%20m%C3%A9dio%20nacional%20de%2C16.905%20por%20m%C3%AAs%20em%20Brasil
https://www.vagas.com.br/cargo/auxiliar-de-inspecao-federal
https://www.fsis.usda.gov/sites/default/files/media_file/2020-08/united-kingdom-2019-far.pdf
https://www.fsis.usda.gov/sites/default/files/media_file/2020-08/united-kingdom-2019-far.pdf


40 
 

 

OVs (veterinários oficiais) e OAs (auxiliares oficiais) são funcionários 
contratados ou licenciados pagos pelo governo diretamente ou por meio de 
um empreiteiro terceirizado que foi contratado para realizar controles oficiais 
em nome do governo na Inglaterra, Escócia e País de Gales. Antes da 
auditoria, o FSIS (Food Safety and Inspection Service) determinou que o 
uso no Reino Unido de inspetores que não estão sob supervisão direta do 
governo atende aos critérios de equivalência. O CCA (Central Competent 
Authority) delegou formalmente aos funcionários contratados a autoridade 
para realizar a inspeção governamental das atividades e tomar medidas de 
fiscalização quando necessário para impedir violações das medidas de 
segurança alimentar (tradução nossa). 

 

Dessa forma, adaptando esse modelo do Reino Unido para a realidade 

brasileira, foi editada a Portaria SDA nº 345 de 01 de julho de 2021, que prevê a 

possibilidade de credenciamento de pessoas jurídicas enquadradas como 

prestadoras de serviços de atividades materiais acessórias, instrumentais ou 

complementares à inspeção post mortem. 

Nesse caso, vale destacar o fato de que não se trata de uma delegação de 

um serviço público essencial, que Maria Sylvia Zanella Di Pietro35 define como 

sendo:  

toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça 
diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer 
concretamente às necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou 
parcialmente público. 

 

O caso tratado, na verdade, discute tão somente a viabilização do vínculo 

governamental de uma mão de obra operacional e acessória, por meio da cessão 

desses prestadores de serviço por empresas habilitadas pelo Governo, para a 

execução dessas atividades específicas, que hoje é exercida por funcionários dos 

dos próprios estabelecimentos fiscalizados. 

Ou seja, a partir da entrada em vigor da referida portaria, empresas 

interessadas na prestação desse serviço poderão pedir o seu credenciamento no 

MAPA, ocasião em que deverão cumprir alguns requisitos básicos previstos no art. 

2º dessa normativa, quais sejam: 

 

I - formulário de requerimento de credenciamento, preenchido e assinado 
pelo representante legal e responsável técnico, conforme Anexo I desta 
Portaria; 
II - termo de compromisso da pessoa jurídica com o atendimento às 

                                                      
35

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 20ª edição. São Paulo, Editora Atlas, 
2014, p. 107. 
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demandas técnicas do responsável pela equipe de inspeção oficial junto ao 
estabelecimento contratante e com a prevenção de conflito de interesses, 
que possa comprometer a idoneidade dos serviços prestados, assinado 
pelo representante legal e pelo responsável técnico da pessoa jurídica, 
conforme formulário constante do Anexo II desta Portaria; 
III - plano de trabalho com a descrição dos procedimentos para 
recrutamento e seleção de pessoal a ser cedido ao Serviço de Inspeção 
Federal; 
IV - plano de capacitação de pessoal, contemplando conteúdo e frequência; 
e 
V - registro no Conselho de Medicina Veterinária do profissional Médico 
Veterinário, Responsável Técnico36. 

 

Como pode ser verificado acima, não se trata de um simples credenciamento 

e cessão de mão de obra, pois as empresas dispostas a prestar esse serviço devem 

possuir um responsável técnico médico veterinário e, além disso, assumir diversas 

obrigações no que se refere à qualificação do pessoal que será cedido à equipe de 

inspeção do estabelecimento sob o regime de inspeção do SIF. 

Assim que habilitadas, essas empresas passam a poder prestar aos 

estabelecimentos sob o regime de fiscalização do SIF o serviço de cessão de 

pessoal habilitado para auxiliar os trabalhos dessa fiscalização, ocasião em que 

também assumem perante o MAPA algumas obrigações que constam do art. 5º da 

mencionada portaria: 

 

Art. 5º São obrigações da pessoa jurídica credenciada:  
I – atender às diretrizes e aos requisitos desta Portaria; 
II – não ceder, transferir ou subcontratar a terceiro, no todo ou em 
parte, as atividades a serem exercidas; 
III – indicar pessoa responsável pelo credenciamento junto à Secretaria 
de Defesa Agropecuária; 
IV – fornecer, sempre que solicitada pelo serviço de fiscalização, 
informações, documentos e esclarecimentos técnicos necessários para a 
execução das atividades junto aos serviços de inspeção federal; 
V – manter atualizados os registros, os controles e a documentação que 
evidenciem a idoneidade dos serviços prestados, principalmente em relação 
à ausência de conflito de interesses; 
VI – manter registros auditáveis sobre recrutamento, seleções e 
capacitações realizadas e os certificados de aptidão emitidos, pelo prazo de 
5 (cinco) anos; 
VII – atender prontamente às solicitações técnicas regulamentares do 
responsável pela equipe de inspeção oficial no estabelecimento de atuação; 
VIII – não prestar ou desenvolver serviço ou produto que possa 
comprometer a confidencialidade, a objetividade ou a imparcialidade do seu 
processo; e 
IX – responsabilizar-se pelo cumprimento das exigências e obrigações 
trabalhistas e por quaisquer custos e despesas resultantes ou relacionados 
a sua equipe de empregados envolvidos na execução das atividades 
relativas ao credenciamento, inclusive, mas sem limitação, os custos e 

                                                      
36

 Disponível em: https://alimentusconsultoria.com.br/portaria-no-345-de-1o-de-julho-de-2021-sda-
mapa/. Acesso em: 22.05.2022 

https://alimentusconsultoria.com.br/portaria-no-345-de-1o-de-julho-de-2021-sda-mapa/
https://alimentusconsultoria.com.br/portaria-no-345-de-1o-de-julho-de-2021-sda-mapa/


42 
 

responsabilidades estabelecidos pela legislação trabalhista, ou relacionados 
com a Previdência e Seguridade Social ou a qualquer lei em vigor.  

 

Quanto aos estabelecimentos sob o regime de inspeção do SIF, esses, por 

sua vez, podem contratar livremente qualquer uma das empresas credenciadas pelo 

MAPA para ceder esses profissionais para auxiliar os trabalhos do Serviço de 

Inspeção Federal daquela unidade produtiva. 

Outra questão a ser destacada é a relação entre os estabelecimentos, ou 

seja, entre o estabelecimento sob o regime de inspeção federal e as empresas 

credenciadas pelo MAPA para ceder auxiliares de inspeção. Para esses casos, a 

Portaria SDA nº 345 é clara no sentido de que a empresa credenciada não pode ter 

em sua estrutura nenhum profissional que possua vínculo com a empresa 

contratada ou até mesmo parentesco com qualquer pessoa de sua estrutura: 

 

Art. 2º 
(...) 
§1º É vedado o credenciamento de pessoas jurídicas que tenham em sua 
estrutura profissionais que possuam vínculo com a empresa contratante ou 
parentes até o nível de 3º grau.  

 

Com esse modelo, o Estado conseguirá atender à demanda do setor 

produtivo, bem como à exigência dos mercados, evitando, assim, qualquer problema 

de insegurança jurídica decorrente do modelo anterior dos convênios. 

Trata-se de um modelo interessante e que, eventualmente, pode ser utilizado 

não apenas pelos estabelecimentos que desejarem exportar seus produtos aos 

países que possuam a exigência do “vínculo governamental” de toda equipe da 

inspeção, mas também por todos aqueles sujeitos ao regime de fiscalização 

permanente do MAPA, porque o referido modelo além de conferir maior segurança 

jurídica a todas as partes envolvidas, garante também maior transparência à 

fiscalização e evita questionamentos de possíveis conflitos de interesse no modelo 

tradicional do art. 73, inciso II,37 em que a execução das atividades de inspeção na 

linha se dá por funcionários do próprio estabelecimento fiscalizado. 

Outra situação de possível conflito de interesse pode ocorrer com a 

                                                      
37

 Art. 73. Os responsáveis pelos estabelecimentos ficam obrigados a: 
(...) 
II - disponibilizar, sempre que necessário, nos estabelecimentos sob inspeção em caráter 
permanente, o apoio administrativo e o pessoal para auxiliar na execução dos trabalhos de 
inspeção post mortem, conforme normas complementares estabelecidas pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento;   
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contratação de pessoas que não desempenham bem as suas funções, mas que 

foram indicadas pelo auditor fiscal para agradá-lo ou até mesmo sob chantagem. 

Esses são exemplos hipotéticos que, eventualmente, podem ocorrer. Não 

significa que essas situações são a regra, até mesmo porque o Brasil é referência 

mundial nesse mercado tanto em relação à qualidade e nível de segurança do setor 

produtivo quanto do sistema de inspeção. 

Mesmo assim, por mais que se justifique a utilização desses mecanismos que 

reforcem a segurança jurídica e evitem os chamados conflitos de interesse, 

garantindo, assim, uma harmonização dos interesses público e privado, algumas 

ponderações são necessárias a respeito do tema. 

Nesse modelo de fiscalização complexo, conforme já demonstrado, os 

conflitos de interesse podem ocorrer por parte do próprio estabelecimento fiscalizado 

ao implementar manobras na contratação de pessoal para a equipe de inspeção ou 

até mesmo pelo próprio agente da Administração ao viabilizar a contratação de 

pessoas do seu interesse. Em ambas as situações, há tanto um interesse público a 

ser protegido (garantia de uma inspeção sanitária correta e eficaz do ponto de vista 

da segurança alimentar) quanto privado (o direito do estabelecimento de ter um 

profissional devidamente capacitado para a realização da inspeção de sua linha de 

produção). 

Não há que se falar, portanto, em uma colisão entre esses dois interesses, 

mas sim em conexão entre eles. Nesse sentido, leciona Humberto Bergmann Ávila
38

: 

 

O interesse privado e o interesse público estão de tal forma instituídos pela 
Constituição brasileira que não podem ser separadamente descritos na 
análise da atividade estatal e de seus fins. Elementos privados estão 
incluídos nos próprios fins do Estado. 

 

Por esses motivos, nesse modelo proposto da contratação de auxiliares de 

inspeção por meio de empresas credenciadas pelo MAPA e sem qualquer relação 

com os estabelecimentos fiscalizados, chega-se a uma equação entre os dois 

interesses, com maior segurança jurídica do sistema como um todo. 

 

                                                      
38

 ÁVILA, Humberto. Repensado o Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Particular. 
Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado (RERE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito 
Público, n° 11, setembro/outubro/novembro de 2007, p. 13. Disponível em: 
http://www.direitodoestado.com.br/rere.asp. Acesso em: 18 mar. 2011.  
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4 O FUTURO DO SETOR DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL NO BRASIL. OS 

EFEITOS DA GLOBALIZAÇÃO NOS PAPEIS DA ADMINISTRAÇÃOS E DOS 

ADMINISTRADOS 

 

Hoje é fato que o fenômeno da internacionalização se intensificou ainda mais 

nas últimas décadas, principalmente no que se refere às relações comerciais, nas 

quais está mais presente a interdependência entre os países. Esse fenômeno 

popularmente conhecido como globalização é muito bem definido por Diogo de 

Figueiredo Moreira Neto39: 

 

(...) é um fenômeno sociológico de expansão dos interesses das sociedades 
humanas. A globalização já foi cultural, pelo poder do exemplo, como se 
deu no mundo Helênico; foi política, pelo poder da espada, como no mundo 
romano; foi econômica, pelo poder das riquezas, como no mundo ibérico 
dos descobrimentos, e religiosa, pelo poder da fé no mundo cristão. Outros 
movimentos globalizantes apresentaram combinações desses interesses, 
como o da expansão do Islã e o do imperialismo, sendo que este último se 
desdobrou em manifestações específicas, como o inglês, o norte-americano 
e, por último, o soviético. A globalização que se experimenta neste fim de 
século e de milênio ultrapassa, porém, todas essas experiências, pois ela 
não é só mais ampla e diversificada: é, sobretudo mais profunda, pois é um 
produto da Revolução das Telecomunicações e, por isso, veio para 
permanecer. 

 

Essa internacionalização é facilmente verificada no segmento da economia, 

objeto do estudo em questão, e seus efeitos são sentidos por todo o mundo sempre 

que qualquer evento negativo impacta a produção ou a distribuição desses produtos.  

Recentemente, a produção de alimentos de origem animal foi fortemente 

impactada em todo o planeta com a pandemia do corona vírus, cujos reflexos foram 

a redução na oferta e o aumento na demanda desses produtos. E o resultado dessa 

equação, por sua vez, será uma inflação no preço desses produtos e, 

consequentemente, nos indicadores econômicos dos países (como ocorre no Brasil 

com o IPCA)40. 

Por esses motivos, ainda que essa relação entre oferta e demanda seja 

impactada por outros fatores, a principal ação em relação a esse evento negativo é a 

garantia de uma oferta de produtos de forma minimamente proporcional à demanda. 

E o Brasil, como demonstrado, é o responsável por um papel fundamental nessa 

                                                      
39

 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Globalização, regionalização, reforma do Estado e da 
constituição. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n.º 211, jan./mar 1998, p. 1. 
40

 Disponível em: https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/wp-
conteudo/uploads/2018/01/ipca_inpc_dezembro_2017.pdf. Acesso em: 22.05.2022 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/01/ipca_inpc_dezembro_2017.pdf
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reação. 

Ocorre que a atividade em estudo demanda um acompanhamento detido por 

parte do Estado (Administração) de seu processo produtivo, ante a sua relação com 

a saúde pública e a segurança alimentar da população, conforme previsto pelo art. 

23 da Constituição Federal de 1988. 

E ainda que a iniciativa privada consiga ultrapassar todas as barreiras 

impostas – principalmente financeiras – e alavancar a produção desse segmento de 

forma responsável e sustentável, atendendo, assim, a demanda da população 

mundial, no Brasil, haverá uma limitação imposta pelo próprio Estado em razão da 

escassez de recursos humanos e orçamentários para acompanhar e prestar o 

serviço de fiscalização sanitária. 

 Por esses motivos, a globalização trouxe a necessidade de uma mudança 

nas relações entre o Estado e o cidadão em todo o planeta. Trata-se de uma 

mudança em que o Estado deixa de exercer um papel de prestador de serviços 

(ainda que essenciais) e passa a exercer um papel de regulador que, como definido 

por Marçal Justen Filho41, resume-se como sendo o papel de “(...) dispor de 

mecanismos de acompanhamento e controle de agentes privados, o que significa a 

possibilidade (necessidade) de inovação contínua”. 

 

4.1 A EVOLUÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO DO SETOR DE PRODUTOS DE 

ORIEGEM ANIMAL PARA O “AUTOCONTROLE” (PROJETO DE LEI Nº 

1.293/2022) 

 

Entendido o papel que o segmento de produtos de origem animal no Brasil 

passará a exercer, o Governo brasileiro, após longos anos de debate e de 

intercorrências na estrutura regulatória desse segmento, apresentou em 07.04.2021 

o projeto de lei nº 1.293/202142, que dispõe sobre o programa de autocontrole dos 

agentes privados regulados pela defesa agropecuária, bem como trata da 

organização e dos procedimentos aplicados pela defesa agropecuária aos agentes 

das cadeias produtivas do setor agropecuário. 

Além dessas finalidades, que são as principais, o projeto de lei cria também o 

                                                      
41

 JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: 
Dialética, 2002, p. 25.  
42

 Disponível em: https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2277190. Acesso em: 22.05.2022 

https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2277190


46 
 

programa de incentivo à conformidade em defesa agropecuária como uma 

forma complementar do Estado tornar o trabalho da fiscalização mais dinâmico e 

produtivo com a estrutura de pessoal atualmente existente. 

De fato, esse sistema denominado de “autocontrole” é um mecanismo muito 

utilizado por diversos setores regulados, de forma a melhorar a sua eficiência em 

termos de mobilidade, estrutura e competitividade. 

No caso das empresas sujeitas a esse sistema, elas devem instituir, mediante 

critérios pré-estabelecidos pelo órgão regulador daquela atividade, diversos 

procedimentos de monitoramento e controle das etapas mais sensíveis das suas 

operações, além de garantir, por meio de registros auditáveis, informações das 

ações de monitoramento e verificação realizadas e eventuais ações corretivas e 

preventivas adotadas em situações tidas pela legislação como não conformes. 

E essa também é uma realidade do setor agropecuário e agroindustrial que, 

mesmo prevendo esse sistema em sua legislação, vem sendo aprimorado ao longo 

dos últimos anos, de forma a atribuir cada vez mais a responsabilidade aos 

estabelecimentos pelo controle de diversas etapas das suas operações, mas sem 

influenciar na responsabilidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento na condição de órgão regulador e fiscalizador dessas atividades em 

termos de inocuidade e segurança dos alimentos. 

No caso do projeto de lei em referência, ele traz cinco pilares importantes 

para os fins a que se destina, de forma a garantir a esperada segurança jurídica na 

sua aplicação, bem como para evitar que se torne uma lei inócua ou até mesmo 

inviável para o setor. 

O primeiro desses pilares é o da defesa agropecuária, cuja definição e 

âmbito de atuação constam no artigo 3º, inciso I. Basicamente, ele trata da atuação 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na fiscalização das 

atividades agropecuária e agroindustrial no que se refere às questões essenciais de 

preservação da saúde animal, da sanidade vegetal, da inocuidade e da segurança 

dos alimentos. 

O segundo pilar constante desse projeto de lei que se destaca como sendo 

uma das principais alterações propostas é o da atuação da fiscalização baseada 

na análise de risco (art. 3º, II e art. 6º), que seguiu o modelo norte-americano. 

Nesse modelo, a análise de risco tem como premissa essencial a inclusão dos elos 

da cadeia antes de consolidar as recomendações, bem como assegurar a isonomia 
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em relação aos mercados internacionais, sem que haja exigências adicionais e 

desmedidas na saúde vegetal, animal e dos alimentos. 

Sobre os princípios da análise de risco, mesmo se tratando de tema a ser 

detalhadamente explorado por meio da futura regulamentação do projeto de lei, 

cumpre destacar serem eles um processo estruturado e formado por três 

componentes (já destacados na proposta de emenda em questão), nos termos do 

Codex Alimentarius (CAC GL 62/2007)43, a saber: 

a) Gerenciamento de risco: consiste na seleção diretrizes, medidas de 

prevenção e controle de problemas, baseada em conclusões de uma 

avaliação de risco, em fatores relevantes para a saúde e para a promoção de 

práticas justas de comércio e na consulta das partes interessadas; 

b) Avaliação de risco: consiste no processo científico de identificação e 

caracterização do perigo e avaliação da exposição e caracterização do risco; 

c) Comunicação de risco: consiste na troca de informações durante toda a 

análise de risco, incluindo gestores, avaliadores, indústria, consumidores, 

academia e outros steakholders a respeito dos perigos, riscos, resultados da 

avaliação e sobre o gerenciamento para deter o controle. 

Segundo o que constou da emenda de nº 6 apresentada ao projeto original 

pelo Deputado Alceu Moreira e que foi incorporada em seu texto na versão aprovada 

pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da 

Câmara dos Deputados, a regulamentação da análise de riscos vai oportunizar uma 

definição clara e detalhada das responsabilidades de cada participante no processo, 

seja do Estado (regulador e fiscalizador), seja do setor regulado (estabelecimentos).  

São elas: 

1. Atribuições do MAPA: 

a) Deter um sistema de segurança dos alimentos, incluindo legislações, 

estratégia nacional de controle de serviços eficientes de inspeção e análises 

laboratoriais, capacitação técnica e científica e dados epidemiológicos 

organizados para as atividades de comunicação e educação; 

b) Liderar os esforços colaborativos e estratégicos junto ao setor regulado e 

entre os países de livre comércio com o Brasil para a solução, prevenção e 

controle de enfermidade animal, vegetal e a inocuidade dos alimentos de 

                                                      
43

 Disponível em: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/roster/detail/en/c/308434/. Acesso 
em: 22.05.2022 

https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/roster/detail/en/c/308434/
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origem animal, garantindo o abastecimento de alimentos; 

c) Assegurar os recursos humanos, físicos, financeiros e institucionais e suas 

mobilizações, a fim de permitir a implantação da análise de risco; 

d) Desenvolver diretrizes, normas para suportar o planejamento estratégico, bem 

como priorizar temas emergentes encontrados na aplicação das normativas e 

de impacto setorial manifestados pela sociedade por meio das entidades de 

classe; 

e) Assegurar a disposição normativa objetiva e aplicável, observando os 

aspectos práticos da sua aplicação, de forma a evitar impactos no setor 

produtivo; 

f) Garantir e difundir o conhecimento dirigido em igualdade ao regulador, bem 

como ao setor regulado; e 

g) Suportar as incertezas e distinguir as ocorrências de variabilidade do 

processo produtivo daqueles efetivamente de descumprimento da legislação. 

A vigilância aplicada na proporcionalidade do cumprimento legal e 

estabilidade dos autocontroles do regulado. 

 

2. Atribuições do setor regulado (estabelecimentos): 

a) Estabelecer seu próprio sistema de autocontroles, incluindo a eficiência de 

processos (critério de performance) e o alcance dos padrões estabelecidos 

oficialmente aos produtos finais (FO); 

b) Garantir o entendimento das diretrizes nacionais de análise de risco; 

c) Dispor de recurso humanos, laboratorial e financeiro para a implementação e 

melhoria dos autocontroles, manutenção das instalações e processos 

tecnológicos; 

d) Capacitação dos funcionários e das lideranças; e 

e) Competência técnico-cientifica. 

O terceiro pilar que constou do referido projeto de lei, apesar de já previsto 

no regulamento vigente do setor, é o dos programas de autocontrole (vide artigos 8º 

e seguintes do PL), cujo desenvolvimento, implementação, monitoramento e 

verificação são de inteira responsabilidade dos estabelecimentos, nos termos da 

legislação vigentes e normas complementares editadas pelo MAPA. 

Nesses programas, deverão constar sempre as formas dos estabelecimentos 

identificarem, tratarem e comunicarem eventuais desvios de processo. 
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Esse nada mais é do que o processo de redefinição de responsabilidades 

entre Administração e administrado, um dos efeitos da globalização já tratado nos 

itens anteriores. 

O quarto pilar desse projeto de lei e que vem inovar o sistema é a definição e 

um programa denominado de Programa de Incentivo à Conformidade em Defesa 

Agropecuária (vide art. 12 e seguintes do projeto de lei). Trata-se de uma novidade 

para o setor agropecuário e agroindustrial na qual, mesmo sem muitos detalhes no 

projeto de lei, é notório o objetivo de incentivar o setor regulado a implementar 

controles robustos e auditáveis, com o compartilhamento de dados em tempo real 

com o órgão regulador, situação em que, se atendidos esses requisitos, o 

estabelecimento aderente ao programa terá, em contrapartida, benefícios e 

incentivos. 

Ainda que o referido programa dependa de regulamentação específica, 

conforme definido no art. 14 do projeto de lei, a proposta além de já prever alguns 

benefícios para quem aderir ao referido programa, traz também mais uma inovação, 

qual seja, a possibilidade do MAPA adotar um sistema de rating por meio da 

classificação de risco com base no desempenho dos estabelecimentos nos seus 

programas de autocontrole e até mesmo no próprio programa de incentivo. 

Por fim, o quinto pilar não trata de nenhuma novidade, pois está presente na 

maioria dos regulamentos. Trata-se da previsão de uma estrutura robusta de 

processo administrativo sancionador como tratativa para possíveis violações à 

legislação praticadas pelo Administrado e constatadas pela Administração em sua 

atuação. Essa é mais uma das ferramentas que o Estado tem a seu favor para o 

exercício do poder de polícia. 

O importante a destacar sobre esse instituto é que toda regulação, ao tratar 

de processo administrativo sancionador, deve fazê-lo de forma a garantir a devida 

segurança jurídica e cuidar para que o poder discricionário da Administração não 

viabilize arbitrariedades. 

Quanto à estrutura do processo sancionador nos respectivos regulamentos, 

ela deve contemplar tanto a previsão das condutas proibidas quanto os tipos 

sancionadores, ou seja, as penas, para cada conduta, caso o Administrado incorra 

em sua prática. 

Fábio Medina Osório dá um importante destaque à função dos tipos 

sancionadores: 
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Uma conduta descrita previamente em um tipo legal é um modelo de 
comportamento proibido, modelo que é submetido à exigências de 
publicidade normativa. Nesse sentido, o tipo assegura uma 
previsibilidade mínima de acerca das possibilidades de exercício da 
pretensão punitiva estatal. Protege-se a pessoa humana ou jurídica, que 
pode, nesse caso, saber o conteúdo das proibições legais, que se 
estruturam em tipos e esquemas normativos. Claro que o tipo, ao 
estabelecer o modelo de conduta proibida, permite ao indivíduo ou ao 
destinatário da pretensão estatal a escolha de comportar-se em 
conformidade com a norma jurídica. Nesse passo, além de segurança, 
o tipo proporciona fundamento para a análise da vontade individual 
sob uma perspectiva de vontade subjetiva. No caso das pessoas 
jurídicas, esta mesma função segue vigente quando cabível esta 
modalidade de responsabilização, porque também aqui não há falar-se 
em responsabilidade objetiva. A subjetividade é focada de acordo com 
critérios de prudência ou cautela no agir ou na omissão da pessoa 
moral. Também os elementos anímicos decorrentes da participação 
dos dirigentes societários influem, não se pode negar. A antecipação da 
proibição, por qualquer forma que se veja o assunto, é relevante para 
embasar o princípio da responsabilidade subjetiva so infrator. 
Ademais, o tipo, ao exercer uma função pedagógica de anunciar 
formalmente os comportamentos reprimidos, desempenha um papel 
preventivo, de ameaça legítima àqueles que poderiam querer violar o 
comando normativo.

44
 (grifo nosso) 

 

Por fim, faz-se necessário destacar também uma importante questão 

relacionada a esses dois últimos pilares do projeto de lei em comento, qual seja, o 

programa de incentivo e o processo administrativo sancionador. Esses dois institutos 

fazem parte de uma nova forma do Estado regular, fiscalizar e estimular o exercício 

das atividades econômicas de acordo com a legislação.  

Trata-se dos chamados instrumentos econômicos, muito utilizados hoje nas 

políticas de emissão de carbono, tratamento de resíduos sólidos etc. Nesse sentido, 

Bruno de Andrade Christofoli45
 define que tais instrumentos  

 

(...) funcionam como mecanismos de estímulo e desestímulo, por meio do 
qual se realiza a coordenação entre os deveres do Estado de proteção 
perante mudanças climáticas e a regulação da atividade econômica.  

 

4.2 O CONTROLE DA CONFORMIDADE PELO MERCADO. UM PAPEL DA 

GOVERNANÇA DAS CORPORAÇÕES 

 

Uma adicional forma de controle da regularidade dos estabelecimentos que 

                                                      
44

 OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 7ª edição. São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 2020. 
45

 CHRISTOFOLI, Bruno de Andrade. Direito das Mudanças Climáticas: Sistema de Comércio de 
Emissões no Brasil. 1ª ed. Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2017. 



51 
 

são objetos do estudo em questão é pelo próprio mercado.  

Muito se fala nos dias atuais das estratégias de ESG em grandes 

corporações, sigla que advém do inglês Environmental, Social and Corporate 

Governance. Trata-se de uma estratégia de governança das empresas cujo conceito 

nasceu da ideia de investimento responsável e que vincula as relações da 

empresa com a comunidade, e a gestão que a empresa faz do meio ambiente com o 

seu desempenho financeiro.  

Seus pilares principais, que levam a sigla ESG, estão divididos da seguinte 

forma: 

Figura 7 – O que significa ESG 

 

Fonte: Folha de S. Paulo (2021) 

 

 No Brasil, a obrigatoriedade da divulgação de informações relacionadas às 

políticas de ESG surgiu em 2016, quando a CVM passou a exigir das empresas 

listadas na bolsa de valores a divulgação de informações sobre políticas e/ou 

ocorrências socioambientais.  

A primeira revisão do formato dessas informações ocorreu no ano de 2018, 

quando por meio do OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº02/2018 foi definido um 

padrão para a divulgação das informações das políticas socioambientais das 
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companhias abertas. Essas informações eram divididas em dois pilares básicos que 

contemplavam: 

a) A publicação de relatório de sustentabilidade ou de documentos similares 

pela empresa; 

b) Informações sobre a existência de uma política de responsabilidade 

socioambiental da empresa. 

Recentemente, uma nova alteração foi promovida por meio da Resolução 

CVM nº 59, de 22 de dezembro de 2021, no que se refere ao formato de divulgação 

dessas informações. De acordo com essa nova resolução que entra em vigor a partir 

do ano de 2023, as informações não estão divididas apenas nos dois pilares que 

tratavam – sem maiores detalhes – da divulgação de relatórios de sustentabilidade e 

da existência (na empresa) de uma política socioambiental. Agora, essas 

informações são muito mais detalhadas e aderentes à estratégia de ESG, visto que 

ele passa a considerar questões como: indicadores de desempenho do programa, o 

atendimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos 

pela ONU, questões relacionadas à mudanças climáticas, emissões atmosféricas, 

entre outras. 

Durante essa evolução implementada ao longo dos anos, diversos índices 

foram criados pelo mercado de forma a medir o desempenho das empresas nesse 

segmento, tais como: o Índice de Carbono Eficiente — ICO2 (voltado para as 

organizações que desenvolvem políticas internas para diminuir a emissão de gases 

responsáveis pelo efeito estufa); o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE 

B3) (voltado para empresas que estimulam práticas sustentáveis e passam a 

integrar um ranking estabelecido pela B3); o Sistema B (selo criado para a 

avaliação de impactos sociais e ambientais da empresa); e Estratégia Investimento 

Verde (índice criado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional como um 

conjunto de métricas socioambientais que são monitoradas em editais de 

infraestrutura). 

No caso do tema objeto do presente estudo, como vimos no capítulo anterior, 

existe um projeto de lei em trâmite no Congresso Nacional que visa implementar um 

modelo de regulação por meio do qual o Estado passa a exercer o seu papel nesse 

segmento muito mais como um regulador do que como um mero prestador de 

serviço, utilizando-se de ferramentas para o controle sanitário das atividades dos 

Administrados e atribuindo maior responsabilidade aos mesmos, de forma a focar os 
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recursos humanos e orçamentários do Estado naquilo que é essencial – que, nesse 

caso, é a garantia da segurança alimentar dos produtos produzidos pelo referido 

setor. 

Entre as importantes alterações constantes do referido projeto de lei, ficou 

estabelecido no art. 16 que o MAPA, na condição de órgão regulador, estabelecerá 

um sistema de classificação de risco das empresas, o qual observará o desempenho 

das mesmas em seus programas de autocontrole e também no programa de 

incentivo à conformidade em defesa agropecuária. E é nesse aspecto que os 

indicadores de mercado podem atuar no sentido de forçar, por meio da 

competitividade entre as empresas do setor, a conformidade das mesmas em 

relação ao atendimento de todos os requisitos da legislação sanitária, assim como 

ocorre com os índices de sustentabilidade. 

O problema é que o referido dispositivo proíbe expressamente em seu §1º a 

divulgação pública das listas de classificação de risco das empresas reguladas para 

outras finalidades que não sejam a fiscalização agropecuária. Esse dispositivo vai na 

contramão do próprio objetivo do projeto de lei, bem como da nova forma de 

regulação oriunda da globalização que, como visto anteriormente, traz mudanças 

significativas na relação entre o Estado (Administração) e os cidadãos 

(administrados). 

Infelizmente, não são todas as empresas desse setor que são consideradas 

empresas de grande porte e que possuem robustas estruturas e sistemas de 

controle dos seus processos produtivos. Nesse sentido, essa proibição da 

divulgação das informações imposta pelo §1º do art. 16 faz as vezes de preservar o 

pequeno produtor no que se refere à capacidade competitiva em relação aos 

produtores de grande porte. Ou seja, trata-se de mera questão concorrencial! 

Sobre esse aspecto, o que vale ser destacado é o fato de que o interesse 

público maior no presente caso não é a concorrência, mas sim a garantia do 

cumprimento da legislação sanitária, por estar diretamente relacionada a questões 

de saúde pública. Por esse motivo, o Estado não deveria privar os produtores que 

possuem maior capacidade competitiva (a qual reflete diretamente em aspectos 

sanitários) de serem beneficiados com o cumprimento de metas previamente e 

proporcionalmente estabelecidas pelo órgão regulador competente, nesse caso, o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
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Em vez de utilizar-se dessas proibições para resolver um problema de 

pequenos grupos de produtores, o Estado deveria criar instrumentos que dessem a 

oportunidade de todos os estabelecimentos terem condições de atingir os níveis 

esperados de conformidade sanitária e assim serem beneficiados pelo mercado. 

Nesse sentido, uma atuação conjunta do MAPA com a CVM e a B3, por meio 

do compartilhamento de dados relacionados à classificação de risco dos 

estabelecimentos e ao alcance de metas do programa de conformidade, com o 

intuito de compor índices de mercado previamente estabelecidos e submetidos a 

auditorias independentes, seria de grande relevância para todas as partes 

envolvidas.  

Assim, além do crescimento de sua produtividade, a empresa seria 

beneficiada com a evolução do seu valor de mercado, bem como teria facilitada a 

captação de investimentos pelo atingimento das metas de conformidade sanitária 

previamente estabelecidas. O Estado ganharia agilidade em sua atuação, de forma 

a torná-la ainda mais dinâmica em relação às empresas que atingissem os níveis 

mais altos de conformidade (e baixo risco), e a sociedade como um todo seria 

beneficiada com uma maior oferta de alimentos sustentáveis, resolvendo, assim, não 

apenas um problema sanitário, mas também socioeconômico global.  
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5 CONCLUSÃO 

 

O que se buscou com o presente trabalho foi a realização de uma análise do 

modelo de fiscalização sanitária de um setor da economia brasileira que é de 

extrema relevância para o país e para o mundo, de forma a entender suas 

deficiências e encontrar melhores práticas da sua aplicação. 

Na avaliação desse sistema, chegou-se à conclusão de que o Estado vem 

enfrentando há anos um problema de escassez de recursos humanos e 

orçamentários, na tentativa de acompanhar a evolução do setor produtivo nacional, 

o qual sequer atende a demanda global da população por tais produtos. 

Dessa forma, ao longo dos anos, foram adotadas algumas medidas para 

resolver o problema, como é o caso dos convênios públicos e do credenciamento de 

empresas para a prestação dos serviços de auxiliar da inspeção, no entanto, tais 

medidas não foram suficientes para resolver o problema. 

Recentemente, foi apresentado pelo Poder Executivo o projeto de lei nº 

1.293/2021, que institui o programa de autocontrole dos agentes privados regulados 

pela defesa agropecuária, reorganiza os procedimentos aplicados pela defesa 

agropecuária e institui o Programa de Incentivo à Conformidade em Defesa 

Agropecuária. O referido projeto de lei, ao definir maior responsabilidade ao setor 

produtivo em relação às garantias do cumprimento da legislação e ao pautar a 

atuação do Estado na fiscalização de acordo com a classificação de risco dos 

estabelecimentos, está diretamente alinhado com os novos modelos de regulação 

em que o Estado deixa de ser um mero prestador de serviços (que, nesse caso, 

mesmo sendo apenas de fiscalização, ela é condição sine qua non para o 

funcionamento das atividades das empresas) e passa a ser apenas um regulador, 

ou seja, um controlador das atividades privadas. 

Para garantir a sua efetividade, o referido projeto de lei trouxe alguns pilares 

básicos para o alcance dos seus objetivos, dentre os quais se destaca a atuação do 

Estado com base na classificação de risco dos estabelecimentos, a previsão de um 

robusto sistema de processo administrativo sancionador e a criação de um programa 

de incentivo à conformidade que funciona como um mecanismo de maior 

transparência nas comunicações entre a Administração e o administrado, por meio 

do qual os estabelecimentos aderentes obteriam alguns benefícios em relação à 

dependência da atuação estatal. 
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Paralelamente, o presente trabalho traz também a ideia da criação de um 

índice de mercado capaz de medir a conformidade sanitária dos estabelecimentos 

no que se refere ao cumprimento da legislação, ocasião em que não apenas os 

estabelecimentos e o Estado, mas também toda a sociedade seria beneficiada pelos 

seus efeitos e resultados, assim como ocorre hoje com os indicadores de 

sustentabilidade, popularmente conhecidos como ESG – Enviromental, Social and 

Corporate Governance. 
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