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À Ilmª. Sra. Narayana Zavarelli 
Presidente - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPORTADORES E 
DISTRIBUIDORES DE ALIMENTOS 

        ABRAFOOD 
 
 
Prezada senhora, 

 
 

ASCLAVE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS E ENTIDADES 
DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS E LABORATÓRIOS DE 
ALIMENTOS., com sede à Q QS 5, SN - Lote 9B Parte C - Areal (Águas Claras 
– Brasília-DF, CEP 71.955-000, representada neste ato, pelo Sr. Fernando 
Gabriel Barreto de Castro, na qualidade de Vice-Presidente dessa Instituição, 
vêm pelo presente, responder, aos questionamentos realizados pela 
ABRAFOOD, a nós direcionado, através de um e-mail datado em 14-04-2021. 

A Classificação de Produtos de Origem Vegetal é uma atividade, instituída 
pela Lei 9.972 de 25/05/2000 e regulamenta pelo Decreto Lei Nº 6.268, de 
22 de novembro de 2007. 

A Lei 9.972 em seu Art. 1º estabelece que: 

Art. 1o Em todo o território nacional, a classificação é obrigatória para os produtos 
vegetais, seus subprodutos e resíduos de valor econômico: 
 

I - quando destinados diretamente à alimentação humana; 
II - nas operações de compra e venda do Poder Público; e 
III - nos portos, aeroportos e postos de fronteiras, quando da importação. 

Em seus incisos “I” e “III”, deixa claro as duas situações, motivo de vossa 
consulta, que todo produto vegetal padronizado obrigatoriamente, deverá ser 
classificado, quando da Importação, e igualmente se estiver em condições de 
ser oferecido ao consumidor final “mercado interno”, salvo suas exceções, 
como por exemplo, produtos direcionados a grandes e pequenas indústrias. 

No caso dos produtos importados a Fiscalização Agropecuária, só autoriza 
a nacionalização de uma mercadoria vegetal padronizada, quando a mesma, 
estiver em conformidade com o estabelecido nos padrões físicos e/ou 
descritos de identidade, qualidade e embalagem, regulamentados pelo 
Ministerio de Agricultura, sob o risco de rechaço para o País de origem caso 
não cumpra com esses requisitos. 

Diferentemente da prática no mercado interno, onde observa-se uma maior 
incidência da fiscalização sobre o tocante aos produtos arroz, feijão, 
amendoim, Farinha de trigo, Óleo de Soja, ervilha e lentilha – produzidos ou 
embalados no Brasil, sendo praticamente inexistente no setor de frutas, 
legumes e verduras – FLV, conforme último levantamento junto às empresas 
que prestam o serviço de classificação.  
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Frisa-se que não há registros de classificação de batata, cebola, alho, pera, 
maça, kiwi etc., os últimos registros da classificação desses produtos 
remetem a entrada em solo nacional sendo a classificação realizada apenas 
nos Portos.  

Como não há uma fiscalização atuante, e nem uma cobrança por parte dos 
atacadistas para que seja cumprido a lei (existe uma exigência, em que deve 
constar na nota fiscal do produto vegetal padronizado, comercializado o 
número do certificado de classificação), a realização da classificação de fato, 
não é feita, ou seja, os produtos estão indo para as gôndolas dos 
supermercados e via de consequência ao consumidor, sem padronização e 
controle que possam atestar sua qualidade e identidade, colocando inclusive 
em risco a saúde do consumidor.  

Nesse cenário registra-se inclusive a crescente fraude no que diz respeito ao 
Azeite de Oliva, sendo por diversas ocasiões relatada pela mídia e que poderia 
ser plenamente evitado com a classificação efetiva. 

Os problemas da Classificação Vegetal, não se resumem somente aos casos 
citados, temos muitas normas defasadas, Portarias com 20 anos de aplicação 
sem nenhuma atualização de mercado, entre outros gargalos. 

Podemos afirmar que continuamos vigilantes e incansavelmente ativos para 
que seja cumprido o que determina a Lei, para que o produto possa chegar 
com segurança alimentar na prateleira dos supermercados e obviamente a 
mesa do consumidor, eu, você, nossas famílias. 

Espero ter elucidado suas indagações e nos colocamos a disposição caso 
queira se aprofundar no assunto, através de uma breve entrevista. 

Atenciosamente, 

Brasília-DF, 15 de abril de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando G B de Castro 
Vice presidente 

ASCLAVE 
 
 

Sinibaldo de Souza e Silva Junior 
Presidente 
ASCLAVE 


