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AUTO DE INFRAÇÃO 02/2018/1670
IDENTIFICAÇÃO DO INFRATOR
Nome empresarial: BRF S.A. N° de Registro: SC-03788
Endereço: Avenida Attílio Fontana, 600-E, Ala 01, Epafi Município/UF: Chapecó/SC
CNPJ / CPF: 01.838.723/0339-98 ICEP: 89.809-901 Telefone: (49) 3311-4124

DESCRiÇÃO DAS INFRAÇÕES (Irregularidade(s) e/ou deficiências constatadas)
1a) não indicar nos RTPls dos premixes aprovados o correto modo de uso, com as instruções e indicações sobre
a diluição ou proporção de mistura do premix nas rações, estando os RTPls em desacordo com o modelo
aprovado pelo Anexo I da IN 42/2010.

2 a) Falta de controle de qualidade quanto à rastreabilidade dos aditivos antimicrobianos e anticoccidianos
utilizados na fabricação dos premixes. Alguns lotes de aditivos que deram entrada na fábrica não possuem
registro de utilização (ex: Lotes 74/17 e 75/17 do aditivo Nicarbazina+Narasina, adquirido via nota fiscal
000.039.254, série 2 do fornecedor Eli Lily do Brasil). Outros aditivos deram entrada em quantidades superiores
àquelas que de fato foram constatadas como utilizadas, segundo informações apuradas em auditoria junto aos
controles da empresa (ex: sulfalo de colistina adquirido via nota fiscal 0093289 série 10, emitida por Farmabase
Saúde Animal Ltda, na quantidade de 1000 kg, o qual foi constatado o uso de 866,56 kg conforme os registros
auditados, havendo uma quantidade de 143,44 kg sem registros de uso ou descarte).

As infrações acima descritas foram averiguadas em fiscalização realizada em 05/03/2018, conforme relatado no
Termo de Fiscalização OS/2018/1670.

DISPOSIÇÃOÕES LEGAIS INFRINGIDAS

Relativas à 1a infração: infringência ao Artigo 7° da Instrução Normativa 42/2010, Artigos 15 e 25 da Instrução
Normativa 22/2009 e Artigos 26 e 60, Inciso 11, do Regulamento da Lei 6.198/1974, aprovado pelo Decreto 6.296,
de 11 de dezembro de 2007.

Relativas à 2a infração: infringência ao item 6.7.2 da Instrução Normativa 04/2007, além do Artigo 26, Artigo 47,
Inciso IX do Artigo 59 e Inciso 11 do Artigo 60, todos do Regulamento da Lei 6.198/1974, aprovado pelo Decreto
6.296, de 11 de dezembro de 2007.

SANÇÃO(ÕES) ADMINISTRATIVA(S CORRESPONDENTE(S)

<:.

Ao fabricar e rotular produtos para alimentação em desacordo com a legislação vigente O autuado está sujeito às
sanções administrativas previstas no Art. 62 do Anexo do Decreto n° 6.296, de 11 de dezembro de 2007, que regulamenta a
Lei n° 6.198, de 26 de dezembro de 1974.

Esclarecemos que Vossa Senhoria tem o prazo máximo de quinze dias, para encaminhar a defesa
por escrito à Superintendência Federal de Agricultura no Estado do Paraná (aos cuidados do Serviço de Fiscalização de
Insumos pecuários), situada à Rua José veríssimo, 420, Tarumã, Curitiba/PR, CEP 82.820-000.

A defesa deve ser entregue em documentação original e a pessoa física que assinar os documentos, ainda que seja
o seu advogado, responsável técnico, gerente, contador ou outro representante, deve estar investida de poderes para
representá-Ia, devidamente acompanhada dos documentos comprobatórios, tais como procuração e contrato social, dentre
outras formalidades legais. Não havendo tal cumprimento, lavrar-se-à o termo de revelia. O prazo é contado a partir do
recebimento do Auto de Infração.

Após o encaminhamento da defesa ou vencido o prazo para tal, os autos serão julgados pela Autoridade Federal
com etente da SFAlPR e sua em resa receberá elo correio ares ectiva Notifica -o, informando-lhe das decisões tomadas.

Local e data:

Eluza Tartari Bordignon
CPF 40.171.409-80



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA -SF A - PR

SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS PECUÁRIOS - SEFIPIDDAlSF A-PR

TERMO DE FISCALIZAÇÃO 05 / 2018 /1670

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
Nome empresarial: BRF S.A N° do Registro: SC-03788
Endereço: Av. Senador Attílio Fontana, 600 E Ala 01, Efapi Municipio/UF: Chapecó/SC

CNPJ 1CPF: 01.838.723/0339-98 ICEP: 89.809-901 Telefone: 49-3311-4124
OCORRENCIA DOS FATOS·
Foi realizada fiscalização no estabelecimento supracitado a fim de acompanhar equipe da Polícia Federal em
virtude de investigações em andamento daquele órgão. Foram vistoriadas as áreas de depósito de matérias
primas, de produtos acabados, pesagem de medicamentos e sala de armazenamento de medicamentos. Na sala
de pesagem há um carrossel de baldes de inox com identificação dos aditivos e medicamentos que são
utilizados, dentre os baldes há um identificado como colistina, que apresentava resíduo do produto em seu
interior. No armazenamento, não verWicou-se a presença de sulfato de colistina. Na verificação documental foram
....)nalisados: registro de sequenciamento de produção por misturador, por cartelas de produção de receitas e
relatórios de lotes de insumos dos dias 01 e 05/03/2018. Foram verificadas prescrições números 543/18 e 530/18
para o produto com medicamento 237 se 01 PX VIT/MIN SUl PRÉ 1 correlacionadas a produção dos lotes 2202-
20 (fabricado em 23/02/18) e 2501-46 (fabricado em 29/01/18), respectivamente. Solicitou-se também o RTPI
deste produto, onde contatou-se que este foi aprovado pelo Responsável Técnico sem as corretas informações
do modo de uso (instruções e indicações sobre a diluição ou proporção de mistura do premix nas rações), a
inclusão consta apenas na rotulagem do produto, contrariando a legislação vigente. As fórmulas dos premixes
são frequentemente alteradas, sendo emitidas cartas de alteração de premix para as unidades de destino.
Adicionalmente foi solicitado o levantamento da última compra de sulfato de colistina, quando foi apresentada a
nota fiscal 0093289 série 10, emitida por Farmabase Saúde Animal Ltda, comprovando a aquisição de 1000 kg
da referida droga (lote A17/0076), ao analisar os relatórios de lotes de insumos apresentados pela empresa,
verificou-se o consumo de 866,56 kg do sulfato de colistina, lote acima referido. Faltando a comprovação do uso
ou descarte do saldo entre a quantidade adquirida e utilizada. Solicitado notas fiscais de aquisição de
nicarbasina+narasina, a empresa apresentou a nota 000.039.254, série 2 do fornecedor EIi Lily do Brasil, onde
constava a aquisição dos lotes 73,74 e 75/17, nas quantidades de 77, 119 e 44 sacos de 25kg, totalizando
6.000kg, durante análise dos relatórios de lotes de insumos, onde estes lotes foram utilizados observou-se que
somente o lote 73/17 aparecia, totalizando 6180,52 kg. Em nenhum dos relatórios constou os lotes 74 e 75/17,
indagada a respeito a empresa informou que o sistema não permite lançar mais de um lote por nota, que
provavelmente foi lançado somente o lote 73/17, mas que o total corresponde a soma dos 3 lotes,
~omprometendo totalmente a rastreabilidade da produção. Assim, devido às não conformidades relacionadas à
streabilidade e aos RTPls dos produtos, foi lavrado o Auto de Infração 0212018/1670.

Recolheu-se cópias das formulações dos produtos (recebidas via e-mail), cópia de alguns RTPls, da grade da
matriz de sensibilidade para limpeza de linha, registros do sequenciamento de produção, nota fiscal 000.039.198
compra de nicarbasina+narasina, lotes 62, 63 e 64/17, emitida pelo fornecedor Eli Lily do Brasil e nota fiscal
000.454.605, emitida pela BRF SA de Videira, onde consta a aquisição do lote A17/0669 produto Florfenicol
premix 30% (transferência de produto entre unidades).
Foram coletadas para análise oficial as amostras de produtos abaixo relacionadas:

Produto Tenno de Colheita Objetivo
237ST02 PX VIT/MIN SUIINIC 2 (lote 0203-10) 03/2018/1670 Detecção medicamentos veterinários
237ST02 PX VIT/MIN SUl INIC 2 (lote 2202-58) 04/2018/1670 Detecção medicamentos veterinários
218FL09 PX VIT/MIN FRANGO FINAL 0512018/1670 Detecção medicamentos veterinários
218PC01 PX VIT/MIN PERUSPRE INICIAL 0612018/1670 Detecção medicamentos veterinários
237ST05 PX VIT/MIN SUl CRESC 3 07/2018/1670 Detecção medicamentos veterinários
237SC01 PX VIT/MIN SUl PRE 1 0812018/1670 Detecção medicamentos veterinários
223ST36 PX VIT/MIN SUl TERM 1 09/2018/1670 Detecção medicamentos veterinários
223ST36 PX VIT/MIN SUl TERM 1 10/2018/1670 Ractopamina
223ST31 PX VIT/MIN SUl INIC 1 1112018/1670 Detecção medicamentos veterinários

~ p""naldo'.



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA -SF A - PR

SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS PECUÁRIOS - SEFIPIDDAlSFA-PR

Local e data:

---------~~do~--------------ÃW~/~R;~~~~~~~~kl-----
Eluza Tartari Bordignon

CPF 040.171.409-80

Audit r Fiscal Federal Agropecuário
ristela Vendrusculo Padilha

Carteira fiscal 2702

Termo de Fiscalização OS/2018/1670
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