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Tradução livre para o português do FINAL REPORT ON NA AUDIT CONDUCTED IN BRAZIL, 

realizado entre 15 de maio a 2 de junho de 2017, pelo Food Safety and Inspection Service & United 

States Department of Agriculture, com o objetivo de avaliar os sistemas de segurança alimentar que 

regem a carne que era exportada para os Estados Unidos da América, publicado em 6 de novembro de 

2017. Os resultados apurados pelos SOVs auditores do USDA/FSIS não foram completamente 

favoráveis1 para o Brasil. Posteriormente à auditoria em questão, o Brasil levou um novo golpe à 

exportação de carne, visto que os EUA suspenderam a compra de carne fresca brasileira. 

 

A fiscalização agropecuária pública do Brasil precisa de urgente investimento público e de política 

pública de Estado eficiente, permanente e de longo prazo: não há outra saída senão trabalhar por uma 

fiscalização agropecuária pública de excelência. Por outro lado, a privatização (ou terceirização) da 

fiscalização agropecuária pública do Brasil — através do “O ‘HIMP’ piorado que tenta privatizar a 

fiscalização agropecuária” — certamente trará caos socioeconômico com o fechamento de todos os 

principais mercados à carne brasileira, a exemplo do que já fizeram os EUA, Rússia e União Europeia. 

 

Os fiscais agropecuários de boa-fé devem trabalhar para derrotar o PLS 3262 (veja “PLS 326/2016: 

Afisa-PR encaminhou carta ao seu relator no Senado”) — que pelo falacioso binômio “credenciamento” 

& “auditoria pública” intenciona revogar o Decreto 5.741 e privatizar a fiscalização agropecuária pública 

— e o PL 3343 (veja “Contra o PL 334/2015, a Afisa-PR encaminha carta ao seu relator, deputado Onyx 

Lorenzoni”).  Ambos os projetos são nocivos à fiscalização agropecuária pública! 

 

 

 

                                                           
1 Vide 3-8-2015 - Associação dos Fiscais da Defesa Agropecuária do Estado do Paraná (Afisa-PR) & USDA/FSIS 
aponta falhas significativas na inspeção de produtos de origem animal no Brasil [O problema do inconstitucional e 
ilegal projeto de lei 334 de 2015]”. 
2 Projeto de lei do Senado 326 de 2016; autoria:  Dário Berger (PMDB-SC); Natureza: Norma geral; Assunto: 
Econômico - agricultura, pecuária e abastecimento; Ementa e explicação da ementa: Institui a Política Nacional de 
Defesa Agropecuária; Explicação da Ementa: "Institui a Política Nacional de Defesa Agropecuária, com a finalidade 
de proteção do meio ambiente, da economia nacional e da saúde humana"; relator atual: Ronaldo Caiado (DEM-
MT). 
3   Projeto de lei 334 de 2015; autor: Marco Tebaldi (PSDB-SC); Apresentação: 11/02/2015; Ementa: Altera o art. 
4º da Lei nº 1283 de 18 de dezembro de 1.950, regulamentado pelo decreto nº 30.691 de 29 de março de 1952, 
que dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal, e dá outras providências; 
Explicação da Ementa: Permite que Estados e Municípios realizem a inspeção sanitária de produtos de origem 
animal; Situação: Aguardando Parecer do Relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC); 
relator atual: Onyx Lorenzoni (DEM-RS). 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/23/economia/1498174807_005600.html
http://www.afisapr.org.br/noticias/1122-pls-326-a-c%C3%B3pia-piorada-para-privatizar-a-fiscaliza%C3%A7%C3%A3o-agropecu%C3%A1ria
http://www.afisapr.org.br/noticias/1122-pls-326-a-c%C3%B3pia-piorada-para-privatizar-a-fiscaliza%C3%A7%C3%A3o-agropecu%C3%A1ria
http://www.afisapr.org.br/noticias/1277-exporta%C3%A7%C3%A3o-de-carne-aos-eua-usda-fsis-realizou-uma-auditoria-de-equival%C3%AAncia-no-brasil
http://www.afisapr.org.br/noticias/1022-r%C3%BAssia-imp%C3%B5e-restri%C3%A7%C3%B5es-tempor%C3%A1rias-%C3%A0-carne-brasileira
http://www.afisapr.org.br/noticias/1263-uni%C3%A3o-europeia-ue-oficializa-seu-regulamento-de-execu%C3%A7%C3%A3o-ue-2018-700-contra-a-carne-do-brasil
http://www.afisapr.org.br/noticias/346-pls-326-2016-afisa-pr-encaminhou-carta-ao-seu-relator-no-senado
http://www.afisapr.org.br/noticias/346-pls-326-2016-afisa-pr-encaminhou-carta-ao-seu-relator-no-senado
http://www.afisapr.org.br/noticias/317-contra-o-pl-334-2015,-a-afisa-pr-encaminha-carta-ao-seu-relator,-deputado-onyx-lorenzoni
http://www.afisapr.org.br/noticias/317-contra-o-pl-334-2015,-a-afisa-pr-encaminha-carta-ao-seu-relator,-deputado-onyx-lorenzoni
http://www.afisapr.org.br/noticias/159-fsis-americano-mostra-falhas-significativas-na-inspe%C3%A7%C3%A3o-de-produtos-de-origem-animal-no-brasil
http://www.afisapr.org.br/noticias/159-fsis-americano-mostra-falhas-significativas-na-inspe%C3%A7%C3%A3o-de-produtos-de-origem-animal-no-brasil
https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=126819
https://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/-/perfil/5537
https://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/-/perfil/456
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=946584
http://www.camara.leg.br/internet/Deputado/dep_Detalhe.asp?id=160536
http://www.camara.leg.br/internet/Deputado/dep_Detalhe.asp?id=74399
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4  Tradução livre via Google Tradutor. 
 

https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/eaf15cdd-49e1-475c-a3e1-8acb91f48645/Brazil-2017-FAR.pdf?MOD=AJPERES
https://translate.google.com.br/?hl=pt-BR
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Executive Summary 

 

This report describes the outcome of an onsite equivalence verification audit conducted by the Food 

Safety and Inspection Service (FSIS) from May 15 to June 2, 2017. The purpose of the audit was to 

determine whether Brazil's meat inspection system remains equivalent to that of the United States, 

with the ability to export products that are safe, wholesome, unadulterated, and correctly labeled and 

packaged. At the time of this audit, Brazil was approved to export raw intact, ready-to-eat (RTE), not 

ready-to-eat (NRTE) processed, and thermally processed, commercially sterile (TPCS) meat. 

 

The audit focused on six system equivalence components: (1) Government Oversight (e.g., Organization 

and Administration); (2) Government Statutory Authority, Food Safety, and Other Consumer Protection 

Regulations (e.g., Inspection System Operation, Product Standards and Labeling, and Humane 

Handling); (3) Government Sanitation; (4) Government Hazard Analysis and Critical Control Points 

(HACCP) System; (5) Government Chemical Residue Testing Programs; and (6) Government 

Microbiological Testing Programs. The FSIS auditors identified the following systemic findings: 

 

Government Oversight 

 

 The Central Competent Authority (CCA) has not developed policies and procedures to identify 

potential areas where conflicts of interest could arise between inspection personnel and the 

regulated establishments where they work; 

 

 The CCA does not verify that regulatory information provided to supervisory oficial veterinarians 

is consistently communicated to their subordinates; 

 

 The CCA does not verify that in-plant inspectors perform their assigned duties in a manner that 

is consistent with the issued instructions; and 

 

 The CCA has not developed procedures to standardize the assessment of competence and 

performance of in-plant inspection personnel assigned to United States-certified 

establishments. 

 

Government Statutory Authority and Food Safety and Other Consumer Protection Regulations  

 

 The implemented post-mortem inspection procedures are inadequate to ensure that only 

wholesome carcasses, free of contamination and defects receive the mark of inspection; 

 

 Brazilian TPCS product reinspected at United States point-of-entry demonstrates a trend of 

abnormal container violations; and  

 

 Higher-level officials did not adequately review and follow-up on periodic supervisory reports 

and plans of action. 
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Government Sanitation 

 

 Inspection personnel do not adequately enforce sanitation regulatory requirements to prevent 

the creation of insanitary conditions and direct product contamination. 

 

Government HACCP System 

 

 Inspection personnel do not accurately assess the design and implementation of the 

establishments HACCP systems, and do not conduct adequate verification sampling of products. 

 

Government Chemical Residue Testing 

 

 The official methods of chemical analysis used by the government laboratories is inconsistente 

with FSIS requirements; and 

 

 The CCA has not instructed establishments and in-plant inspectors to hold livestock carcasses 

selected for residue sampling until acceptable results are received. 

 

Sumário executivo 
 

Este relatório descreve o resultado de uma auditoria de verificação de equivalência no local conduzida 

pelo Serviço de Inspeção e Segurança de Alimentos (FSIS) de 15 de maio a 2 de junho de 2017. O 

objetivo da auditoria foi determinar se o sistema de inspeção de carne do Brasil permanece equivalente 

ao do sistema de inspeção de carne dos Estados Unidos, com a capacidade de exportar produtos que 

sejam seguros, saudáveis, não adulterados e corretamente rotulados e embalados. Na época desta 

auditoria, o Brasil foi aprovado para exportar carnes cruas processadas, prontas para consumo (RTE), 

não prontas para consumo (NRTE) e processadas termicamente e comercialmente estéreis (TPCS). 

 

A auditoria concentrou-se em seis componentes de equivalência do sistema: (1) supervisão do governo 

(por exemplo, organização e administração); (2) Autoridade Estatutária do Governo, Segurança 

Alimentar e Outras Normas de Proteção ao Consumidor (por exemplo, Operação do Sistema de 

Inspeção, Padrões e Rotulagem do Produto e Manipulação Humana); (3) Saneamento do Governo; (4) 

Sistema governamental de Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle (HACCP); (5) Programas 

Governamentais de Testes de Resíduos Químicos; e (6) Programas de Testes Microbiológicos do 

Governo. Os auditores do FSIS identificaram as seguintes constatações sistêmicas: 

 

Supervisão Governamental 

 

 A Autoridade Competente Central (CCA) não desenvolveu políticas e procedimentos para 

identificar áreas potenciais onde possam surgir conflitos de interesse entre o pessoal de 

inspeção e os estabelecimentos regulados onde eles trabalham; 
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 O CCA não verifica que as informações regulamentares fornecidas ao agente de supervisão 

veterinário são consistentemente comunicadas aos seus subordinados; 

 

 O CCA não verifica se os inspetores na fábrica desempenham suas funções atribuídas de 

maneira consistente com as instruções emitidas; e 

 

 O CCA não desenvolveu procedimentos para padronizar a avaliação de competência e 

desempenho do pessoal de inspeção em fábrica atribuído a estabelecimentos certificados nos 

Estados Unidos. 

 

Autoridade Estatutária do Governo e Regulamentos de Segurança Alimentar e Outros Regulamentos 

de Defesa do Consumidor 

 

 Os procedimentos de inspecção post-mortem implementados são inadequados para garantir 

que apenas as carcaças saudáveis, isentas de contaminação e defeitos recebam a marca de 

inspecção; 

 

 O produto TPCS brasileiro reinspecionado no ponto de entrada dos Estados Unidos demonstra 

uma tendência de violações anormais de contêineres; e 

 

 As autoridades de nível superior não revisaram e acompanharam adequadamente os relatórios 

de supervisão periódicos e os planos de ação. 

 

Saneamento do Governo 

 

 O pessoal de inspeção não aplica adequadamente os requisitos regulamentares de saneamento 

para evitar a criação de condições insalubres e a contaminação direta do produto. 

 

Sistema HACCP do governo 

 

 O pessoal de inspeção não avalia com precisão o projeto e a implementação nos 

estabelecimentos do HACCP, e não realizam amostragem de verificação adequada dos produtos. 

 

Teste de resíduos químicos do governo 

 

 Os métodos oficiais de análise química usados pelos laboratórios do governo são inconsistentes 

com os requisitos do FSIS; e 

 

 O CCA não instruiu os estabelecimentos e os inspetores da fábrica a manter carcaças de gado 

selecionadas para amostragem de resíduos até que os resultados aceitáveis sejam recebidos. 

 

Durante a reunião de saída de auditoria, o CCA comprometeu-se a abordar os resultados preliminares 

apresentados. 
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O FSIS recebeu uma resposta por escrito da CCA abordando todas as preocupações pendentes 

identificadas no relatório final de auditoria. O FSIS avaliará a adequação das ações corretivas propostas 

e baseará suas atividades para verificação futura de equivalência nas informações fornecidas. 
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I. INTRODUCTION 

 

The Food Safety and Inspection Service (FSIS) of the United States Department of Agriculture (USDA) 

conducted an onsite audit of Brazil's food safety system from May 15 to June 2, 2017. The audit began 

on May 15, 2017 with an entrance meeting held in Brasilia, Brazil, during which the FSIS auditors 

discussed the audit objective, scope, and methodology with representatives from the Central 

Competent Authority (CCA) – Department of Inspection for Products of Animal Origin (DIPOA). 

 

II. AUDIT OBJECTIVE, SCOPE, AND METHODOLOGY 

 

This was a routine ongoing equivalence verification audit. The audit objective was to ensure the food 

safety system governing the meat inspection system maintains equivalence to that of the United States, 

with the ability to export products that are safe, wholesome, unadulterated, and correctly labeled and 

packaged. At the time of this audit, Brazil was eligible to export raw and processed beef and pork to the 

United States. 

 

The USDA’s Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) recognizes Brazil as a negligible risk 

country for Bovine Spongiform Encephalopathy. Currently, APHIS maintains restrictions that are in place 

for imports into the United States of fresh beef and pork due to African swine fever, foot and mouth 

disease, Rinderpest, classical swine fever and swine vesicular disease. Imports of fresh beef are only 

allowed from 14 Brazilian states in accordance with special conditions outlined in Title 9 of the United 

States Code of Federal Regulations (9CFR) §94.29, Restrictions on importation of fresh (chilled or 

frozen) beef and ovine meat from specified regions and imports of fresh pork are only allowed from one 

Brazilian state in accordance with 9 CFR §94.13, Restrictions on importation of pork or pork products 

from specified regions. 

 

FSIS applied a risk-based procedure that included an analysis of country performance within six 

equivalence components, product types and volumes, frequency of prior audit-related site visits, point-

of-entry (POE) testing results, specific oversight activities of government offices, and testing capacities 

of laboratories. The review process included an analysis of data collected by FSIS over a three year 

period in addition to information obtained directly from the CCA through a self-reporting process. 

 

Representatives from the CCA and local inspection officials accompanied the FSIS auditors throughout 

the audit. Determinations concerning program effectiveness focused on performance within the 

following six components upon which system equivalence is based: (1) Government Oversight (e.g., 

Organization and Administration); (2) Government Statutory Authority, Food Safety, and Other 

Consumer Protection Regulations (e.g., Inspection System Operation, Product Standards and Labeling, 

and Humane Handling); (3) Government Sanitation; (4) Government Hazard Analysis and Critical Control 

Points (HACCP) System; (5) Government Chemical Residue Testing Programs; and (6) Government 

Microbiological Testing Programs. 

 

Administrative functions were reviewed at CCA headquarters, three state inspection offices, and nine 

local inspection offices. The FSIS auditors evaluated the implementation of control systems in place that 
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ensure that the national system of inspection, verification, and enforcement is being implemented as 

intended. A sample of nine establishments was selected from 25 establishments certified eligible to 

export to the United States. During the establishment visits, particular attention was paid to the extent 

to which industry and government interact to control hazards and prevent noncompliances that 

threaten food safety, with an emphasis on the CCA’s ability to provide oversight through supervisory 

reviews conducted in accordance with FSIS equivalence requirements for foreign inspection systems. 

These are outlined in 9 CFR §327.2, the FSIS regulations addressing equivalence determinations for 

foreign country inspection systems for meat. 

 

Additionally, FSIS audited three government laboratories that conduct chemical and microbiological 

analyses to verify the adequacy of the technical support they provide to the inspection system and to 

assess the oversight that the CCA maintains over their functions. 

 

 
 

The audit was undertaken under the specific provisions of United States’ laws and regulations, in 

particular: 

 

 The Federal Meat Inspection Act (FMIA) (21 United States Code [U.S.C.] 601, etseq.); 

 

 The Humane Methods of Livestock Slaughter Act (7 U.S.C. 1901, et seq.); and 

 

 The Food Safety and Inspection Service Regulations for Imported Meat (9 CFR Part 327). 

 



12 
 

The audit standards applied during the review of Brazil's inspection system for meat inspection 

included: (1) all applicable legislation originally determined by FSIS as equivalent as part of the initial 

review process, and (2) any subsequent equivalence determinations that have been made by FSIS under 

provisions of the World Trade Organization’s Sanitary/Phytosanitary Agreement. 

 

I. INTRODUÇÃO 

 

O Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar (FSIS) do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 

(USDA) realizou uma auditoria no local do sistema de segurança alimentar do Brasil de 15 de maio a 2 

de junho de 2017. A auditoria começou em 15 de maio de 2017 com uma reunião de entrada realizada 

em Brasília, Brasil, durante a qual os auditores do FSIS discutiram o objetivo, o escopo e a metodologia 

da auditoria com representantes da CCA - Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal 

(DIPOA). 

 

II. OBJETIVO DA AUDITORIA, ESCOPO E METODOLOGIA 

 

Esta foi uma auditoria de verificação de equivalência contínua de rotina. O objetivo da auditoria era 

garantir que o sistema de segurança alimentar que rege o sistema de inspeção de carne mantivesse a 

equivalência à dos Estados Unidos, com a capacidade de exportar produtos seguros, saudáveis, não 

adulterados e corretamente rotulados e embalados. Na época dessa auditoria, o Brasil era elegível para 

exportar carne bovina e suína in natura e processada para os Estados Unidos. 

 

O Serviço de Inspeção de Saúde Animal e Vegetal do USDA (APHIS) reconhece o Brasil como um país de 

risco insignificante para a Encefalopatia Espongiforme Bovina. Atualmente, o APHIS mantém restrições 

que estão em vigor para as importações nos Estados Unidos de carne bovina e suína fresca devido à 

peste suína africana, febre aftosa, peste bovina, peste suína clássica e doença vesicular suína. As 

importações de carne bovina in natura só são permitidas em 14 estados brasileiros de acordo com as 

condições especiais descritas no Título 9 do Regulamento de Regulamentações Federais dos Estados 

Unidos (9CFR) §94.29, Restrições à importação de carne bovina e ovina fresca (resfriada ou congelada) 

de regiões especificadas e importações de carne suína fresca só são permitidas a partir de um estado 

brasileiro de acordo com 9 CFR §94.13, Restrições à importação de carne suína ou suína de regiões 

especificadas. 

 

O FSIS aplicou um procedimento baseado em risco que incluiu uma análise do desempenho do país em 

seis componentes de equivalência, tipos e volumes de produtos, frequência de visitas anteriores 

relacionadas à auditoria, resultados de testes de ponto de entrada (POE), atividades de supervisão 

específicas de escritórios governamentais e capacidades de teste de laboratórios. O processo de revisão 

incluiu uma análise dos dados coletados pelo FSIS durante um período de três anos, além de 

informações obtidas diretamente do CCA por meio de um processo de autorrelato. 

 

Representantes da CCA e autoridades de inspeção locais acompanharam os auditores do FSIS durante 

toda a auditoria. As determinações relativas à efetividade do programa focaram no desempenho dentro 
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dos seis componentes a seguir nos quais a equivalência do sistema é baseada: (1) Supervisão do 

Governo (por exemplo, Organização e Administração); (2) Autoridade Estatutária do Governo, 

Segurança Alimentar e Outras Normas de Proteção ao Consumidor (por exemplo, Operação do Sistema 

de Inspeção, Produto Padrões e Rotulagem e Manipulação Humana); (3) Saneamento do Governo; (4) 

Sistema governamental de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (HACCP); (5) Programas 

Governamentais de Testes de Resíduos Químicos; e (6) Programas de Testes Microbiológicos do 

Governo. 

 

As funções administrativas foram revisadas na sede da CCA, em três escritórios estaduais de inspeção e 

em nove escritórios locais de inspeção. Os auditores do FSIS avaliaram a implementação de sistemas de 

controle que asseguram que o sistema nacional de inspeção, verificação e execução esteja sendo 

implementado conforme pretendido. Uma amostra de nove estabelecimentos foi selecionada de 25 

estabelecimentos certificados para exportação para os Estados Unidos. Durante as visitas ao 

estabelecimento, foi dada especial atenção à medida em que a indústria e o governo interagem para 

controlar os riscos e evitar descumprimentos que ameacem a segurança alimentar, com ênfase na 

capacidade da CCA de fornecer supervisão por meio de análises de supervisão conduzidas de acordo 

com os requisitos de equivalência do FSIS para sistemas de inspeção estrangeiros. Estes são descritos 

em 9 CFR §327.2, os regulamentos do FSIS que tratam das determinações de equivalência para sistemas 

de inspeção de países estrangeiros para carne. 

 

Além disso, o FSIS auditou três laboratórios governamentais que conduzem análises microbiológicas 

para verificar a adequação do suporte técnico que fornecem ao sistema de inspeção e avaliar a 

supervisão que o CCA mantém sobre suas funções. 
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A auditoria foi realizada sob as disposições específicas das leis e regulamentos dos Estados Unidos, em 

particular: 

 

 Lei Federal de Inspeção de Carnes (FMIA) (21 United States Code [U.S.C.] 601, etseq.); 

 

 A técnica de métodos humanos de abate de gado (7 U.S.C. 1901, e seguintes); e 

 

 O Regulamento do Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar para Carne Importada (9 CFR 

Parte 327). 

 

Os padrões de auditoria aplicados durante a revisão do sistema de inspeção do Brasil para inspeção de 

carnes incluíam: (1) toda a legislação aplicável originalmente determinada pelo FSIS como equivalente 

como parte do processo de revisão inicial e (2) quaisquer determinações de equivalência posteriores 

feitas pelo FSIS nos termos do disposto no Acordo Sanitário/Fitossanitário da Organização Mundial do 

Comércio. 

 

III. BACKGROUND 
 

At the time of this audit, Brazil was approved to export raw intact, ready-to-eat (RTE), not ready-to-eat 

(NRTE) processed, and thermally processed, commercially sterile (TPCS) and RTE cooked meat products 

to the United States. From January 2015 to April 30, 2017, FSIS reinspected 170,258,792 pounds of beef 

and 12,466,998 pounds of pork products exported by Brazil. Of these, FSIS rejected 1,402,384 pounds of 

beef and 7,904 pounds of pork at POE due to violations of United States food safety requirements 

including pathology lesions in raw beef, contaminated raw beef, off-condition product, adulteration, 

and abnormal containers of TPCS meat products. 

 

FSIS has received a Self-Reporting Tool (SRT) from the CCA; however there are still some sections of the 

SRT that require additional information to adequately describe the Brazilian meat inspection system. 

The previous FSIS audit report, documenting the audit conducted in November 2015 shows that the 

components of Brazil’s meat inspection system remained equivalent. At that time, however, FSIS 

identified operational inadequacies regarding the CCA’s implementation of its procedures to respond to 

FSIS POE violation notifications, to target animals suspected of containing violative levels of chemical 

residues, and to verify that establishments ensure the safety of retort cooling water and retort 

maintenance.  

 

In addition, FSIS noted deficiencies during the 2015 audit in the enforcement of sanitation standards at 

several of the audited establishments, inadequate presentation of viscera and carcasses railed out for 

final veterinary dispositions and inadequate design of inspection stations. 

 

At the time of the November 2015 audit, the CCA had not yet initiated exports of raw beef products and 

had not instituted a Shiga-toxin producing Escherichia coli (STEC) proficiencytesting program at its 

government laboratories. Additionally, the official laboratories lacked procedures for handling 

inconclusive STEC sample results. FSIS accepted the CCA’s proffered corrective actions to address the 
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reported audit findings. The FSIS auditors verified that proffered corrective actions had been 

implemented during the current audit. 

 

The FSIS final audit reports for Brazil's food safety system are available on the FSIS website at: 

http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/international-affairs/importing-

products/eligiblecountries-products-foreign-establishments/foreign-audit-reports  

 

On March 18, 2017, the FSIS informed the Brazilian Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply 

(MAPA) of its decision to implement increased inspection of all meat products exported from Brazil to 

ensure equivalence in the wake of the Brazilian investigation into bribery scandal involving Brazil’s meat 

inspectors. FSIS instituted 100% reinspection of all Brazilian meat products imported into the United 

States. This increased level of reinspection has included conducting product examination on 100% of 

the lots, condition of container examination of 100% of TPCS products, and 100% testing of RTE 

products for Salmonella and Listeria monocytogenes as well as testing 100% of beef trimmings from 

Brazil for Salmonella and STEC. 

 

During the post-audit timeframe, FSIS notified MAPA, on June 14, 2017, of an increased number of 

instances in which raw beef products from Brazil were being found in violation of United States food 

safety standards at POE. Furthermore, FSIS expressed concerns with regard to MAPA’s oversight of the 

meat inspection system. 

 

On June 22, 2017, FSIS further notified MAPA of numerous, additional POE violations involving presence 

of abscesses, ingesta, and unidentified foreign material being found in boneless beef trimmings from 

several United States-certified establishments, which indicated a system-wide problem. That 

notification also stated that FSIS had refused entry to 45 lots of boneless beef trimmings because they 

were adulterated by abscesses, ingesta, and unidentified foreign material, thus in violation of the 

United States FMIA that prohibits the importation of adulterated meat products. FSIS informed MAPA 

that because of this trend, the decision had been made to suspend the eligibility of imports of all raw 

beef products from Brazil. In the same notification, FSIS informed MAPA that to resume shipping raw 

beef products, Brazil needed to carry out a comprehensive review of its food safety inspection program 

to determine the systemic issues that need to be addressed by the CCA to ensure that all 

establishments exporting raw intact beef to the United States meet FSIS equivalence requirements. 

 

III FUNDO 
 

Na época desta auditoria, o Brasil foi aprovado para exportar matérias-primas intactas prontos para 

consumo (RTE), não prontos para consumo (NRTE), processados termicamente, comercialmente 

estéreis (TPCS) e produtos cozidos RTE aos Estados Unidos. De janeiro de 2015 a 30 de abril de 2017, o 

FSIS repassou 170.258.792 libras de carne bovina e 12.466.998 libras de produtos suínos exportados 

pelo Brasil. Desses, o FSIS rejeitou 1.402.384 libras de carne bovina e 7.904 libras de carne suína no POE 

devido a violações dos requisitos de segurança alimentar dos Estados Unidos, incluindo lesões 

patológicas em carne crua, carne crua contaminada, produto fora de condição, adulteração e 

recipientes anormais de TPCS produtos de carne. 

http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/international-affairs/importing-products/eligiblecountries-products-foreign-establishments/foreign-audit-reports
http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/international-affairs/importing-products/eligiblecountries-products-foreign-establishments/foreign-audit-reports
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O FSIS recebeu uma ferramenta de auto-relato (SRT) do CCA; no entanto, ainda existem algumas seções 

do SRT que exigem informações adicionais para descrever adequadamente o sistema de inspeção de 

carne brasileira. O relatório anterior de auditoria do FSIS, documentando a auditoria realizada em 

novembro de 2015, mostra que os componentes do sistema de inspeção de carnes do Brasil 

permaneceram equivalentes. Naquela época, entretanto, o FSIS identificou insuficiências operacionais 

em relação à implementação dos procedimentos pelo CCA para responder às notificações de violação 

do FSIS POE, direcionar animais suspeitos de conter níveis violativos de resíduos químicos e verificar se 

os estabelecimentos garantem a segurança da água de resfriamento de retorno e sua manutenção. 

 

Além disso, o FSIS observou deficiências durante a auditoria de 2015 no cumprimento dos padrões de 

saneamento em vários estabelecimentos auditados, apresentação inadequada de vísceras e carcaças 

desfiguradas para disposições veterinárias finais e projeto inadequado de estações de inspeção. 

 

Na época da auditoria de novembro de 2015, a CCA ainda não havia iniciado as exportações de 

produtos de carne bovina crua e não havia instituído um programa de teste de proficiência de 

Escherichia coli produtora de toxina Shiga (STEC) em seus laboratórios governamentais. Além disso, os 

laboratórios oficiais não dispunham de procedimentos para lidar com resultados de amostras STEC 

inconclusivos. O FSIS aceitou as ações corretivas oferecidas pelo CCA para abordar as descobertas de 

auditoria relatadas. Os auditores do FSIS verificaram que as ações corretivas oferecidas foram 

implementadas durante a auditoria atual. 

 

Os relatórios finais de auditoria do FSIS para o sistema de segurança alimentar do Brasil estão 

disponíveis no site do FSIS em: 

http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/affairs/products/importing-products/eligiblecountries-

products - estabelecimentos estrangeiros / relatórios de auditoria estrangeiros 

 

Em 18 de março de 2017, o FSIS informou ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) sua decisão de implementar uma maior fiscalização de todos os produtos de carne exportados 

do Brasil para garantir a equivalência após a investigação brasileira sobre escândalos de suborno 

envolvendo Inspetores de carne do Brasil. O FSIS instituiu 100% de reinspeção de todos os produtos de 

carne brasileiros importados para os Estados Unidos. Este aumento do nível de reinspeção incluiu a 

realização de exame de produto em 100% dos lotes, condição de exame de recipiente de 100% de 

produtos TPCS e 100% de testes de produtos RTE para Salmonella e Listeria monocytogenes, bem como 

testes de 100% de aparas de carne bovina do Brasil para Salmonella e STEC. 

 

Durante o período pós-auditoria, o FSIS notificou o MAPA, em 14 de junho de 2017, de um aumento no 

número de casos em que produtos de carne bovina crua do Brasil foram encontrados em violação dos 

padrões de segurança alimentar dos Estados Unidos no POE. Além disso, o FSIS expressou preocupação 

com relação à supervisão do sistema de inspeção de carnes do MAPA. 

 

Em 22 de junho de 2017, o FSIS notificou o MAPA de inúmeras violações de POE adicionais envolvendo 

a presença de abscessos, ingesta e material estrangeiro não identificado encontrado em aparas de 

http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/affairs/products/importing-products/eligiblecountries-products
http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/affairs/products/importing-products/eligiblecountries-products
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carne bovina desossada de vários estabelecimentos certificados nos Estados Unidos, o que indicava um 

problema de todo o sistema. Essa notificação também afirmava que o FSIS havia recusado a entrada em 

45 lotes de carne desossada porque foram adulterados por abcessos, ingesta e material estrangeiro não 

identificado, violando assim a FMIA dos Estados Unidos que proíbe a importação de produtos de carne 

adulterados. O FSIS informou ao MAPA que, devido a essa tendência, havia sido decidido suspender a 

elegibilidade das importações de todos os produtos de carne bovina crua do Brasil. Na mesma 

notificação, o FSIS informou ao MAPA que, para retomar o transporte de carne bovina in natura, o Brasil 

precisava realizar uma revisão abrangente do programa de inspeção de segurança alimentar para 

determinar as questões sistêmicas que precisam ser abordadas pela CCA para garantir que todos os 

estabelecimentos exportadores de carne bovina intacta os Estados Unidos atendem aos requisitos de 

equivalência do FSIS. 

 

IV. COMPONENT ONE: GOVERNMENT OVERSIGHT (E.G., ORGANIZATION AND 

ADMINISTRATION) 

 

The first of six equivalence components that the FSIS auditors reviewed was Government Oversight. 

FSIS import regulations require the foreign inspection system to be organized by the national 

government in such a manner as to provide ultimate control and supervision over all official inspection 

activities; ensure the uniform enforcement of requisite laws; provide sufficient administrative technical 

support; and assign competent qualified inspection personnel at establishments where products are 

prepared for export to the United States. 

 

The FSIS auditors verified that DIPOA, an agency of the MAPA, continues to serve as the Central 

Competent Authority (CCA) for the meat inspection system of Brazil. DIPOA has several divisions 

including General Coordination for Inspection, General Coordination for Special Programs, Coordination 

of Supervision and Inspection, and the International Export and Import Programs Coordination Division, 

which are involved with production of meat product destined for export to the United States. These 

divisions of the CCA coordinate to register, audit, certify, and supervise establishments that produce 

meat products destined for export to the United States. 

 

DIPOA serves as a centralized source of regulatory directives, coordination of personnel development, 

and program evaluation. The CCA ensures uniform implementation of regulatory requirements and is 

responsible for oversight of the official activities of inspection personnel at all establishments it certifies 

as eligible to export meat products to the United States. 

 

At the second level of authority, the State Inspection Service of Products of Animal Origin (SIPOA) 

represents DIPOA in each one of the Brazilian states. SIPOA offices operate within the scope of federal 

inspection operations to coordinate at the state level the uniform implementation, supervision, and 

evaluation of the inspection program at slaughter, meat fabrication, thermal processing establishments, 

and cold storage facilities certified for export to the United States. The CCA and SIPOA officials grant 

registration and listing as Federal Inspection Service (SIF) to establishments, after evaluating their 

facilities to verify that they meet Brazilian government regulatory requirements for the design and 



18 
 

construction of their facilities and that their food safety programs meet regulatory standards applicable 

to interstate or international commerce. 

 

Beginning in 2015, the DIPOA Department of Inspection of Products of Animal Origin (SDA) started to 

conduct audits to assess food safety controls of United States-certified establishments to determine if 

they can become or remain listed as eligible for export to the United States. In 2017, DIPOA has 

changed the scope of the audits to focus on the inspection system, including assessment of two SIPOA 

offices per year. 

 

The FSIS auditors verified that the CCA has mechanisms in place to ensure that source product used in 

processing operations originates only from establishments, which are eligible for export to the United 

States. However, the CCA’s instructions on verification of origin of source meat products, prior to the 

issuing of export certificates, did not include verification of eligibility of imported meat products. This 

matter was promptly addressed by the CCA. The FSIS auditors verified that the export certification 

instructions were adequately revised to require that inspection personnel verify that source material 

originate from eligible countries/establishments. This is accomplished by reviewing the eligibility of 

foreign establishments with the list of eligible establishments made available by FSIS on its website.1 

 

At United States-certified establishments, daily inspection and verification activities are performed by 

official personnel under the leadership of a Supervisory Official Veterinarian (SOV) who is assisted by 

additional veterinary and non-veterinary officials to ensure that production activities are conducted in 

accordance with inspection laws and regulations2 applicable to the production of meat products eligible 

for export to the United States. Results of daily inspection activities are recorded in monitoring reports 

and used to determine the level of compliance maintained by the establishments and to institute 

enforcement measures that, depending on the degree of significance, could result in suspension of 

certification or removal from the list of certified SIF establishments. The FSIS auditors verified that the 

CCA has developed processes to evaluate establishments’ written food safety programs, to audit their 

facilities, and to evaluate their compliance with FSIS requirements before granting them certification of 

eligibility to export meat products to the United States. However, the design and implementation of the 

CCA’ food safety regulatory controls are inadequate. 

________________ 
1 Memorando nº 75/2017/CGCOA/DIPOA/MAPA/SDA/MAPA 
2 Law 1.283 Dec. 18, 1950; Law 7.889 Nov. 23, 1989; Decree No. 9.013 Mar. 29, 2017and MP 772/2017 

Mar. 29, 2017. Regulations for the Inspection of Industrial Sanitation for Products of Animal Origin 

(RIISPOA), Norma Interna DIPOA/SDA No. 02/2015, DIPOA/SDA 01/2017, and DIPOA/SDA 02/2017. 

 

The CCA follows governmental procedures to maintain its staff levels. Inspection personnel are hired 

upon demonstrating their suitability for the announced position. However, the FSIS auditors found the 

following: 

 

 The CCA does not include as part of the in-plant inspection personnel selection, policies and 

procedures to determine whether the inspectors are free of any potential conflicts of interest 

that could arise as they begin official duties at the stations where they are assigned to work. 
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In-plant inspection personnel are government employees that are paid by the Brazilian government 

regardless of whether they are employed by the federal, state or municipal level of government. The 

majority of non-veterinary in-plant inspectors are members of the municipal government, while SIPOA 

officials, most in-plant veterinarians, and technical personnel at the laboratories are federal employees. 

 

Inspection personnel receive induction training during the early stages of their career. From that point 

forward, in-plant inspection personnel receive training while stationed at United Statescertified eligible 

establishments. Training programs for veterinarians include fundamentals of hazard analysis and critical 

control points (HACCP), sanitation standard operating procedures (SSOP), microbiological sampling, 

specified risk materials removal, and ante-mortem and postmortem inspection of livestock. Ongoing 

training programs are structured to disseminate instructions and inspection methodology by training 

SOVs who in turn are expected to train the workforce under their supervision. However, the FSIS 

auditors found the following: 

 

 The CCA has not developed policies and procedures to verify that SOVs at all certified 

establishments consistently communicate the ongoing training provided to them to their 

subordinates. 

 

The CCA communicates import requirements for the United States through a web-based document 

management system that is available to all inspection personnel via internet services. During the audit, 

the FSIS auditors verified that transmission of regulatory instructions from the CCA’s central offices is 

accomplished in a prompt and effective manner. Revised instructions for the certification of products 

for the United States were drafted, approved and disseminated to inspection personnel. However, the 

FSIS auditors found the following: 

 

 The CCA has not communicated to establishments and in-plant inspectors the FSIS requirements 

for the holding or maintaining under control livestock carcasses selected for residue sampling 

until the official test results are reported as acceptable. 

 

 

The FSIS auditors verified that certified SIF establishments are regularly evaluated by SIPOA officials 

(i.e., every three months) to assess the adequacy of their food safety systems and to verify compliance 

with United States requirements. Records and supervisory reports reviewed by the FSIS auditors 

demonstrate that the CCA provides uniform instructions to in-plant inspection personnel; verifies that 

in-plant inspection personnel monitor the adequacy of food safety systems; and enforces regulatory 

requirements that apply to the production of meat products for export to the United States.  

 

The supervisory reports reviewed by the FSIS auditors, document the results of assessments conducted 

by SIPOA officials at United States-eligible establishments. The reports included identified deficiencies 

related to the performance of the establishments and in some instances, the overall performance of SIF 

officials. The CCA stated that the establishments’ assessments, which include evaluations of in-plant 

inspection personnel, are conducted annually.  
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The FSIS auditors assessed the implementation of official in-plant inspection and verification procedures 

and noted that although the CCA has issued instructions for the performance of inspection procedures, 

the inspectors do not always perform their assigned duties in a manner that is consistent with issued 

instructions and the supervisory review reports had not captured such performance deficiencies. The 

FSIS auditors found the following:  

 

 When documenting pre-shipment review prior to export certification, in-plant inspection 

personnel record informal product names of their preference rather than the product name 

shown on the label, as required;  

 

 In-plant inspection personnel sample lots of beef for microbiological analysis, but do not follow 

a standardized method that would ensure true randomization of sample selection;  

 

 Inspectors at one beef slaughter establishment did not follow proper proceduresfor incision and 

observation during inspection of cattle heads and livers; and  

 

 Official RTE product samples were sent to the wrong laboratory and the method of analysis used 

was not the method authorized by the CCA for products eligible for export to the United States. 

Additionally, for one sample, analysis for Lm was not performed although the laboratory project 

code specified Lm analysis. 

 

Supervisory personnel at the establishments indicated that the individual performance of in-plant 

inspection personnel is continuously monitored and remedial actions are instituted when performance 

shortcomings are identified. However, the approach used to evaluate subordinates in most Brazilian 

states has not been standardized and the results of those informal evaluations are not documented. 

Consequently, the CCA could not demonstrate how the competence of individuals assigned to conduct 

in-plant inspection and verification duties is assessed. The FSIS auditors found:  

 

 The CCA does not have a standardized method for supervisors to evaluate and document the 

competence levels and performance of individual in-plant inspection personnel.  

 

The CCA utilizes the services of the laboratories of MAPA to maintain verification sampling and analysis 

of products as part of its microbiology and chemical residue testing components. The MAPA laboratory 

network includes four official laboratories (i.e., LANAGROs) located in Sao Paolo, Minas Gerais, 

Pernanbuco, and Porto Alegre that conduct analyses to meet United States requirements. Currently, 

only the LANAGRO in Minas Gerais conducts analyses of RTE products for Lm and Salmonella. All 

laboratories are overseen by the General Coordination of Laboratory Support (CGAL) of MAPA. 

 

CGAL manages the network of laboratories and is responsible for coordinating, directing, and auditing 

the public and private laboratories to ensure that they adequately perform their functions to support 

the inspection system. All the laboratories are audited by CGAL to ensure that they remain accredited in 

accordance with the ISO/IEC 17025 standard. The LANAGROs are also required to maintain their 
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accreditation, and they are audited by the National Institute of 7 Metrology, Quality and Technology 

(INMETRO), which is an agency of the Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, that audits 

the government laboratories to verify their conformance with the ISO 17025 standard.  

 

The FSIS auditors verified that in accordance with the requirements of the ISO/IEC 17025 standard, 

LANAGROs have available for their entire staff current versions of their quality manual, technical 

procedures, and other work instructions needed in the laboratories. Personnel assigned to conduct 

analyses of samples have earned higher education credentials in scientific fields including biology and 

chemistry.  

 

The laboratory analysts have completed regularly administered proficiency evaluations. The CCA has 

coordinated with CGAL regarding the implementation of proficiency testing targeted to analysts 

assigned to conduct STEC analysis. Personnel stationed at the three LANAGROs that conduct STEC 

analysis have successfully completed their proficiency evaluations. In the Porto Alegre LANAGRO, 

performing chemical residue analyses, normally the lead analyst is the one who participates in 

proficiency testing whereas additional analysts have their proficiency checked using spiked or “check” 

samples and the analysis of reference samples when available.  

 

The results of analyses are provided to SIF and archived by the LANAGROs. Audit reports reviewed by 

the FSIS auditors demonstrate that the CCA and INMETRO had conducted audits of the laboratories. The 

laboratories also maintain documentation of responses to the identified non-conformances, specifying 

the corrective actions, and the results of their implementation. 

 

In conclusion, the audit determined that Brazil’s government organizes and administers the country’s 

meat inspection system, and that CCA officials enforce laws and regulations governing production and 

export of meat at certified establishments. The ongoing analysis of available data and on-site audit 

verification activities indicate that the CCA has developed administrative processes but their 

implementation is not adequate to meet the equivalence requirements for this component. The CCA 

has failed to address weaknesses in its oversight including addressing potential conflicts of interests, 

training, and performance assessment of individual inspection officials. 

 

IV. COMPONENTE UM: SUPERVISÃO DO GOVERNO (E.G., ORGANIZAÇÃO E 

ADMINISTRAÇÃO) 

 

O primeiro dos seis componentes de equivalência que os auditores do FSIS revisaram foi a Supervisão 

do Governo. Os regulamentos de importação do FSIS exigem que o sistema de inspeção estrangeiro seja 

organizado pelo governo nacional de maneira a fornecer controle e supervisão finais sobre todas as 

atividades oficiais de inspeção; assegurar a aplicação uniforme das leis necessárias; fornecer suporte 

técnico administrativo suficiente; e designar pessoal de inspeção qualificado competente em 

estabelecimentos onde os produtos são preparados para exportação para os Estados Unidos. 
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Os auditores do FSIS verificaram que a DIPOA, uma agência do MAPA, continua a servir como 

Autoridade Competente Central (CCA) para o sistema de inspeção de carnes do Brasil. O DIPOA possui 

várias divisões, incluindo Coordenação Geral de Inspeção, Coordenação Geral de Programas Especiais, 

Coordenação de Supervisão e Inspeção, e a Divisão de Coordenação de Programas Internacionais de 

Exportação e Importação, que estão envolvidas na produção de produtos cárneos destinados à 

exportação para os Estados Unidos. Essas divisões da CCA coordenam o registro, auditoria, certificação 

e supervisão de estabelecimentos que produzem produtos cárneos destinados à exportação para os 

Estados Unidos. 

 

O DIPOA serve como uma fonte centralizada de diretivas reguladoras, coordenação de desenvolvimento 

de pessoal e avaliação de programas. O CCA garante a implementação uniforme dos requisitos 

regulamentares e é responsável pela supervisão das atividades oficiais do pessoal de inspeção em todos 

os estabelecimentos que atesta como elegíveis para exportar produtos de carne para os Estados 

Unidos. 

 

No segundo nível de autoridade, o Serviço Estadual de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SIPOA) 

representa a DIPOA em cada um dos estados brasileiros. Os escritórios da SIPOA operam dentro do 

escopo das operações de inspeção federal para coordenar no nível estadual a implementação uniforme, 

supervisão e avaliação do programa de inspeção no abate, fabricação de carne, estabelecimentos de 

processamento térmico e instalações de armazenamento a frio certificadas para exportação para os 

Estados Unidos. Os funcionários da CCA e da SIPOA concedem registro e listagem como Serviço de 

Inspeção Federal (SIF) aos estabelecimentos, depois de avaliar suas instalações para verificar se eles 

atendem aos requisitos regulamentares do governo brasileiro para o projeto e construção de suas 

instalações e que seus programas de segurança alimentar atendem aos padrões regulatórios aplicáveis 

ao comércio interestadual ou internacional. 

 

A partir de 2015, o DIPOA - Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal  (SDA) começou a 

realizar auditorias para avaliar os controles de segurança de alimentos de estabelecimentos certificados 

nos Estados Unidos para determinar se eles podem se tornar ou permanecer como elegíveis para 

exportação para os Estados Unidos. Em 2017, a DIPOA mudou o escopo das auditorias para se 

concentrar no sistema de inspeção, incluindo a avaliação de dois escritórios da SIPOA por ano. 

 

Os auditores do FSIS verificaram que o CCA possui mecanismos para garantir que o produto de origem 

usado nas operações de processamento tenha origem apenas em estabelecimentos qualificados para 

exportação para os Estados Unidos. No entanto, as instruções do CCA sobre a verificação da origem dos 

produtos de carne de origem, antes da emissão de certificados de exportação, não incluíam a 

verificação da elegibilidade dos produtos de carne importados. Este assunto foi prontamente tratado 

pela CCA. Os auditores do FSIS verificaram que as instruções de certificação de exportação foram 

adequadamente revisadas para exigir que a equipe de inspeção verifique se o material de origem é 

originário de países/estabelecimentos elegíveis. Isso é feito através da análise da elegibilidade de 

estabelecimentos estrangeiros com a lista de estabelecimentos elegíveis disponibilizados pelo FSIS em 

seu site.1 
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Nos estabelecimentos certificados pelos Estados Unidos, as atividades diárias de inspeção e verificação 

são realizadas por funcionários oficiais sob a liderança de um Veterinário Oficial Supervisório (SOV), que 

é auxiliado por outras autoridades veterinárias e não veterinárias para garantir que as atividades de 

produção sejam conduzidas de acordo com leis e regulamentos2 de inspeção aplicáveis à produção de 

produtos cárneos elegíveis para exportação para os Estados Unidos. Os resultados das atividades de 

inspeção diárias são registrados nos relatórios de monitoramento e usados para determinar o nível de 

conformidade mantido pelos estabelecimentos e instituir medidas de fiscalização que, dependendo do 

grau de significância, pode resultar na suspensão da certificação ou remoção da lista de 

estabelecimentos SIF certificados. Os auditores do FSIS verificaram que o CCA desenvolveu processos 

para avaliar os programas escritos de segurança alimentar dos estabelecimentos, para auditar suas 

instalações e avaliar sua conformidade com os requisitos do FSIS antes de conceder-lhes a certificação 

de elegibilidade para exportar produtos de carne para os Estados Unidos. No entanto, a concepção e 

implementação dos controles regulatórios de segurança alimentar da CCA são inadequados. 

________________ 
1 Memorando nº 75/2017 / CGCOA / DIPOA / MAPA / SDA / MAPA 
2 Lei 1.283, 18 de dezembro de 1950; Lei 7.889 de 23 de novembro de 1989; Decreto nº 9.013, de 29 de 

março de 2017 e MP 772/2017, de 29 de março 

2017. Regulamentos para a Inspeção de Saneamento Industrial para Produtos de Origem Animal 

(RIISPOA), Norma Interna DIPOA / SDA nº 02/2015, DIPOA / SDA 01/2017, e DIPOA / SDA 02/2017. 

 

O CCA segue os procedimentos governamentais para manter seus níveis de pessoal. O pessoal de 

inspeção é contratado ao demonstrar sua adequação para a posição anunciada. No entanto, os 

auditores do FSIS descobriram o seguinte: 

 

 O CCA não inclui como parte da seleção, políticas e procedimentos do pessoal de inspeção da 

fábrica para determinar se os inspetores estão livres de qualquer potencial conflito de interesse 

que possa surgir quando eles iniciam funções oficiais nas estações onde são designados para 

trabalhar.  

 

O pessoal de inspeção da fábrica é empregado do governo que é pago pelo governo brasileiro, 

independentemente de estar empregado pelo governo federal, estadual ou municipal. A maioria dos 

inspetores na fábrica não veterinários são membros do governo municipal, enquanto os funcionários do 

SIPOA, a maioria dos veterinários em fábricas e o pessoal técnico nos laboratórios são funcionários 

federais. O pessoal de inspeção recebe treinamento de indução durante os estágios iniciais de sua 

carreira. 

 

A partir daí o pessoal de inspecção na fábrica recebe formação enquanto está estacionado em 

estabelecimentos elegíveis certificados pelos Estados Unidos. Os programas de treinamento para 

veterinários incluem os fundamentos de análise de perigos e pontos críticos de controle (HACCP), 

procedimentos operacionais padrão de saneamento (SSOP), amostragem microbiológica, remoção 

específica de materiais de risco e inspeção ante mortem e pós-morte de animais. Os programas de 

treinamento em andamento são estruturados para disseminar instruções e metodologia de inspeção, 



24 
 

treinando SOVs que, por sua vez, devem treinar a força de trabalho sob sua supervisão. No entanto, os 

auditores do FSIS descobriram o seguinte: 

 

 O CCA não desenvolveu políticas e procedimentos para verificar se os SOVs em todos os 

estabelecimentos certificados comunicam consistentemente o treinamento contínuo fornecido 

a eles a seus subordinados. 

 

O CCA comunica os requisitos de importação para os Estados Unidos através de um sistema de 

gerenciamento de documentos baseado na Web que está disponível para todo o pessoal de inspeção 

via serviços de internet. Durante a auditoria, os auditores do FSIS verificaram que a transmissão de 

instruções regulamentares dos escritórios centrais do CCA é realizada de maneira rápida e eficaz. 

Instruções revisadas para a certificação de produtos para os Estados Unidos foram elaboradas, 

aprovadas e disseminadas para o pessoal de inspeção. No entanto, os auditores do FSIS descobriram o 

seguinte: 

 

 O CCA não comunicou aos estabelecimentos e inspetores na fábrica os requisitos do FSIS para a 

manutenção ou manutenção de carcaças de animais sob controle selecionadas para a 

amostragem de resíduos até que os resultados oficiais dos testes sejam relatados como 

aceitáveis. 

 

Os auditores do FSIS verificaram que os estabelecimentos certificados do SIF são regularmente 

avaliados pelos funcionários do SIPOA (ou seja, a cada três meses) para avaliar a adequação de seus 

sistemas de segurança de alimentos e para verificar a conformidade com os requisitos dos Estados 

Unidos. Registros e relatórios de supervisão revisados pelos auditores do FSIS demonstram que o CCA 

fornece instruções uniformes para o pessoal de inspeção na fábrica; verifica se a equipe de inspeção da 

fábrica monitora a adequação dos sistemas de segurança de alimentos; e aplica os requisitos 

regulamentares aplicáveis à produção de produtos de carne para exportação para os Estados Unidos. 

 

Os relatórios de supervisão revisados pelos auditores do FSIS documentam os resultados de avaliações 

conduzidas por funcionários do SIPOA em estabelecimentos elegíveis nos Estados Unidos. Os relatórios 

incluíram deficiências identificadas relacionadas ao desempenho dos estabelecimentos e, em alguns 

casos, o desempenho geral dos funcionários do SIF. O CCA declarou que as avaliações dos 

estabelecimentos, que incluem avaliações do pessoal de inspeção da fábrica, são realizadas 

anualmente. 

 

Os auditores do FSIS avaliaram a implementação dos procedimentos oficiais de inspeção e verificação 

na fábrica e observaram que, embora a CCA tenha emitido instruções para a execução dos 

procedimentos de inspeção, os inspetores nem sempre executam suas tarefas atribuídas de maneira 

consistente com instruções emitidas e os relatórios de revisão da supervisão não capturaram tais 

deficiências de desempenho. Os auditores do FSIS descobriram o seguinte: 
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 Ao documentar a revisão pré-embarque antes da certificação de exportação, a equipe de 

inspeção da fábrica registra os nomes informais de produtos de sua preferência, em vez do 

nome do produto mostrado no rótulo, conforme necessário; 

 

 O pessoal da inspeção na fábrica colhe amostras de carne para análise microbiológica, mas não 

segue um método padronizado que assegure a verdadeira randomização da seleção da amostra; 

 

 Inspetores em um estabelecimento de abate de bovinos não seguiram procedimentos 

adequados para incisão e observação durante a inspeção de cabeças e fígados de bovinos; e 

 

 As amostras oficiais do produto RTE foram enviadas para o laboratório errado e o método de 

análise utilizado não foi o método autorizado pelo CCA para produtos elegíveis para exportação 

para os Estados Unidos. Além disso, para uma amostra, a análise para Lm não foi realizada, 

embora o código do projeto de laboratório tenha especificado a análise de Lm. 

 

O pessoal de supervisão dos estabelecimentos indicou que o desempenho individual do pessoal de 

inspeção na fábrica é continuamente monitorado e ações corretivas são instituídas quando as 

deficiências de desempenho são identificadas. No entanto, a abordagem usada para avaliar 

subordinados na maioria dos estados brasileiros não foi padronizada e os resultados dessas avaliações 

informais não foram documentados. Consequentemente, o CCA não pôde demonstrar como é avaliada 

a competência de indivíduos designados para realizar tarefas de inspeção e verificação na fábrica. Os 

auditores do FSIS descobriram: 

 

 O CCA não possui um método padronizado para os supervisores avaliarem e documentarem os 

níveis de competência e o desempenho do pessoal de inspeção individual na fábrica. 

 

A CCA utiliza os serviços dos laboratórios do MAPA para manter a amostragem e análise dos produtos 

como parte de seus componentes de microbiologia e teste de resíduos químicos. A rede de laboratórios 

do MAPA inclui quatro laboratórios oficiais (ou seja, LANAGROs) localizados em São Paulo, Minas 

Gerais, Pernambuco e Porto Alegre que realizam análises para atender às exigências dos Estados 

Unidos. Atualmente, apenas o LANAGRO em Minas Gerais realiza análises de produtos RTE para Lm e 

Salmonella. Todos os laboratórios são supervisionados pela Coordenação Geral de Apoio Laboratorial 

(CGAL) do MAPA. 

 

A CGAL gerencia a rede de laboratórios e é responsável por coordenar, dirigir e auditar os laboratórios 

públicos e privados para assegurar que eles desempenhem adequadamente suas funções para apoiar o 

sistema de inspeção. Todos os laboratórios são auditados pela CGAL para garantir que permaneçam 

credenciados de acordo com a norma ISO/IEC 17025. Os LANAGROs também são obrigados a manter 

seu credenciamento, e são auditados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

(INMETRO), que é uma agência do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que 

audita os laboratórios do governo para verificar sua conformidade com a norma ISO 17025. 
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Os auditores do FSIS verificaram que, de acordo com os requisitos da norma ISO/IEC 17025, os 

LANAGROs têm disponível para todo o seu pessoal as versões atuais de seu manual de qualidade, 

procedimentos técnicos e outras instruções de trabalho necessárias nos laboratórios. O pessoal 

designado para realizar análises de amostras obteve credenciais de ensino superior em áreas científicas, 

incluindo biologia e química. 

 

Os analistas de laboratório concluíram regularmente as avaliações de proficiência administradas. O CCA 

coordenou com a CGAL a implementação de testes de proficiência direcionados a analistas designados 

para realizar análises STEC. O pessoal alocado nos três LANAGROs que conduzem a análise STEC 

concluiu com êxito suas avaliações de proficiência. No LANAGRO de Porto Alegre, realizando análises de 

resíduos químicos, normalmente o analista líder é aquele que participa dos testes de proficiência, 

enquanto analistas adicionais têm sua proficiência verificada usando amostras pontuadas ou 

“checadas” e a análise das amostras de referência quando disponíveis. 

 

Os resultados das análises são fornecidos ao SIF e arquivados pelos LANAGROs. Os relatórios de 

auditoria revisados pelos auditores do FSIS demonstram que o CCA e o INMETRO realizaram auditorias 

dos laboratórios. Os laboratórios também mantêm a documentação das respostas às não-

conformidades identificadas, especificando as ações corretivas e os resultados de sua implementação. 

 

Concluindo, a auditoria determinou que o governo brasileiro organiza e administra o sistema de 

inspeção de carnes do país, e que os funcionários da CCA aplicam as leis e os regulamentos que regem a 

produção e exportação de carne em estabelecimentos certificados. A análise contínua dos dados 

disponíveis e das atividades de verificação de auditoria no local indicam que o CCA desenvolveu 

processos administrativos, mas sua implementação não é adequada para atender aos requisitos de 

equivalência para esse componente. O CCA não conseguiu abordar os pontos fracos de sua supervisão, 

inclusive abordando possíveis conflitos de interesses, treinamento e avaliação de desempenho de 

funcionários de inspeção individuais. 

 

V. COMPONENT TWO: GOVERNMENT STATUTORY AUTHORITY, FOOD  

SAFETY, AND OTHER CONSUMER PROTECTION REGULATIONS (E.G., 

INSPECTION SYSTEM OPERATION, PRODUCT STANDARDS AND LABELING, 

AND HUMANE HANDLING) 

  

The second of six equivalence components that the FSIS auditors reviewed was Government Statutory 

Authority, Food Safety, and Other Consumer Protection Regulations. The system is to provide for 

humane handling and slaughter of livestock; ante-mortem inspection (AMI) of animals; post-mortem 

inspection (PMI) of carcasses and parts; controls over condemned materials; controls over 

establishment construction, facilities, and equipment; daily inspection; periodic supervisory visits to 

official establishments; and requirements for TPCS products. 

 

The CCA has statutory authority to require that certified establishments comply with regulatory 

requirements to gain and maintain authorization to export raw and processed meat products to the 
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United States. The CCA’s regulatory controls are managed and coordinated at the state level by SIPOA, 

and SIF ensures delivery of inspection and verification activities at certified establishments with the 

assistance of municipal government authorities. Inspection officials enforce the regulations of the 

system to ensure that exported meat products meet Brazilian standards and meet food safety and other 

consumer protection requirements of the United States. 

 

The FSIS auditors verified that the CCA has notified establishments and inspection personnel stationed 

at slaughter facilities of FSIS regulatory changes related to control and verification protocols for STEC. 

The CCA provided instructions to establishments to adopt the SIF definition of a production lot subject 

to STEC sampling for the purposes of establishing microbiological independence of sampled lots. 

Establishments are also required to specify the actions that they will take when confirmed positive 

results are reported by FSIS at POE, and the CCA has defined the regulatory actions that it will 

implement in those situations. Trace-back mechanisms are already in place to maintain identity of 

products and their link to cattle suppliers. 

 

The FSIS auditors verified that government inspectors perform AMI on all livestock prior to slaughter. 

Livestock arrive at the establishments accompanied by documents that attest to their point of origin, 

ownership, and compliance with drug withdrawal protocols, as well as other identifiers that correspond 

with the traceability procedures managed by MAPA. Animals are observed at rest and in motion and 

those that show clinical signs of disease are segregated and placed in a suspect pen to be closely 

evaluated by a government veterinarian. Government inspectors evaluate the adequacy of AMI facilities 

and assess compliance of establishments with humane handling requirements imposed by the CCA and 

importing countries.  

 

The FSIS auditors visited slaughter establishments certified as United States-eligible to export raw beef 

and pork products to the United States. The FSIS auditors verified that SIF performs PMI at those 

establishments. Slaughter inspection is provided following staffing protocols that specify line speed and 

number of official government inspectors required for inspection activities. The establishments present 

heads, viscera, and carcasses that are properly identified for inspection. FSIS confirmed that in-plant 

inspectors conduct PMI work under the direct supervision of a slaughter veterinarian (SV), who has legal 

authority to monitor the adequacy of sanitary dressing and production flow in the slaughter floor.  

 

In-plant inspection personnel conduct PMI procedures of bovine heads, viscera, and carcasses in 

accordance with inspection procedures described in the instruction manual Norma de Bovinos 1971. SIF 

inspectors are instructed to look for superficial and localized contamination and pathological lesions 

that include abscesses and masses in both halves of the carcass, and trim and pass the carcass. More 

severely affected carcasses are to be railed out to a designated station for veterinary inspection and 

disposition, trimming, and to be identified as “not exportable.” However, the FSIS auditors found the 

following:  

 

 The current location of the SIF carcass inspection station (i.e., right after the carcass splitting 

step) does not permit the establishment to complete all dressing procedures before the 

carcasses reach the SIF carcass inspection station;  
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 The SIF PMI procedures do not include a carcass inspection station where SIF inspectors verify 

that each carcass is wholesome and free of defects and contamination prior to the final carcass 

wash;  

 

 Carcass inspection tasks including making incisions into the muscle to expose and incise lymph 

nodes, trimming, and inspecting for pathology might be preventing the inspectors from 

adequately assessing the eligibility of beef carcasses to receive the mark of inspection;  

 

 Carcasses that had been inspected and passed by SIF carcass inspectors were still in need of 

further trimming to remove spinal cords, hair, bruises, dressing defects and stick wounds. This 

approach to PMI does not meet FSIS requirements.  

 

FSIS requires that each carcass receive inspection to ensure that only wholesome carcasses free of 

contamination and defects receive the mark of inspection. FSIS has reported to the CCA multiple POE 

violations that involve the presence of pathological lesions (i.e., abscesses) in raw beef products 

exported to the United States from certified establishments. The observed audit findings under this 

component and the reported POE violations illustrate that PMI of Brazilian beef is not adequate to 

ensure that only wholesome, unadulterated carcasses, free of contamination and defects receive the 

mark of inspection to meet United States requirements.  

 

The FSIS auditors verified that the CCA requires establishments to ensure that their premises are built in 

a manner consistent with regulatory specifications to obtain authorization to engage in the production 

of meat products for human consumption. Government officials from different parts of the CCA 

regularly evaluate the conditions of the different areas of the establishments, document their findings, 

and require that establishments implement adequate corrective actions when sanitary deficiencies are 

identified. Documents generated by the CCA, SIPOA, and SIF that were reviewed by FSIS during this 

audit, demonstrate that the inspection system requires establishments and government officials to 

interact to ensure that identified noncompliances are adequately addressed to meet the regulations of 

the program and the requirements of the United States. However, as noted under the Sanitation 

component, the system is not consistently effective in ensuring identification and resolution of sanitary 

deficiencies.  

 

The CCA has attempted to effectively address past POE violations related to abnormal  containers of 

TPCS products reported by FSIS. The CCA required that establishments conducted investigations to find 

the root cause of the problems and those adequate corrective actions were instituted to address the 

POE violations. Establishments that shipped abnormal containers have increased the frequency of 

assessment of the quality of containers to ensure that they meet quality standards and have developed 

programs that ensure that only products for which incubation periods have concluded are released for 

export to the United States. However, FSIS auditors found the following:  
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 The implemented corrective actions do not appear to be fully effective because FSIS continues 

to identify abnormal containers in lots of TPCS product exported from United States-certified 

establishments at POE.  

 

SIPOA veterinary officials conduct regular onsite reviews of the performance of the food safety systems 

of the establishments and the performance of the in-plant inspection program and present their reports 

to SIPOA management for evaluation. Supervisory reviews are conducted every three months covering 

specific areas of the establishment food safety programs and their compliance with export 

requirements for the United States. FSIS reviewed records and reports generated by SIPOA auditors that 

document assessments of the establishments and in some instances, the assessment of the inspection 

program. The records demonstrate that deficiencies are identified, documented, and communicated to 

the establishment. The establishment proposes a plan of action that describes corrective actions and 

their expected completion dates. In-plant inspection personnel verify that the implementation of 

corrective actions meets regulatory requirements and adequately addresses the reported deficiencies. 

However, the FSIS auditors found the following:  

 

 The SIPOA manager’s review of an establishment’s supervisory review report and plan of action 

did not address that in-plant inspection personnel had not responded to reported in-plant 

inspection concerns and the establishment had also omitted its response to a reported 

noncompliance.  

 

The CCA has legal authority to establish regulatory controls over certified meat establishments that 

export their products to the United States. The inspection officials’ enforcement of regulatory 

requirements is inadequate to meet the criteria governing the United States’ system of meat inspection. 

 

V. COMPONENTE DOIS: AUTORIDADE ESTATUTÁRIA DO GOVERNO, ALIMENTAÇÃO 

SEGURANÇA E OUTROS REGULAMENTOS DE PROTECÇÃO DOS CONSUMIDORES (E.G., 

OPERAÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO, NORMAS DO PRODUTO E ROTULAGEM, E 

MANUSEIO HUMANO 

  

O segundo dos seis componentes de equivalência revisados pelos auditores do FSIS foi a Autoridade 

Estatutária do Governo, Segurança Alimentar e Outras Normas de Proteção ao Consumidor. O sistema 

deve fornecer manejo humano e abate de gado; inspeção ante mortem (AMI) de animais; inspeção 

post-mortem (PMI) de carcaças e partes; controles sobre materiais condenados; controles sobre a 

construção, instalações e equipamentos do estabelecimento; inspeção diária; visitas de supervisão 

periódicas a estabelecimentos oficiais; e requisitos para produtos TPCS. 

 

O CCA tem autoridade estatutária para exigir que os estabelecimentos certificados cumpram os 

requisitos regulatórios para obter e manter a autorização para exportar produtos de carne crua e 

processada para os Estados Unidos. Os controles regulatórios da CCA são gerenciados e coordenados 

em nível estadual pela SIPOA, e o SIF assegura a entrega de atividades de inspeção e verificação em 

estabelecimentos certificados com a assistência de autoridades do governo municipal. As autoridades 
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fiscalizadoras aplicam as regulamentações do sistema para garantir que os produtos de carne 

exportados cumpram os padrões brasileiros e cumpram os requisitos de segurança alimentar e outros 

requisitos de proteção ao consumidor dos Estados Unidos. 

 

Os auditores do FSIS verificaram que o CCA notificou os estabelecimentos e o pessoal de inspeção 

estacionados nas instalações de abate das mudanças regulatórias do FSIS relacionadas aos protocolos 

de controle e verificação do STEC. O CCA forneceu instruções aos estabelecimentos para adotar a 

definição SIF de um lote de produção sujeito a amostragem STEC para fins de estabelecer a 

independência microbiológica dos lotes amostrados. Os estabelecimentos também são obrigados a 

especificar as ações que tomarão quando os resultados positivos confirmados forem informados pelo 

FSIS no POE, e o CCA tiver definido as ações regulatórias que implementará nessas situações. Os 

mecanismos de rastreio já estão em vigor para manter a identidade dos produtos e sua ligação com os 

fornecedores de gado. 

 

Os auditores do FSIS verificaram que os inspetores do governo realizam IAM em todos os animais antes 

do abate. Os animais chegam aos estabelecimentos acompanhados de documentos que atestam seu 

ponto de origem, propriedade e cumprimento dos protocolos de retirada de medicamentos, além de 

outros identificadores que correspondem aos procedimentos de rastreabilidade gerenciados pelo 

MAPA. Os animais são observados em repouso e em movimento e aqueles que mostram sinais clínicos 

da doença são segregados e colocados em uma caneta suspeita para serem cuidadosamente avaliados 

por um veterinário do governo. Os inspetores do governo avaliam a adequação das instalações da AMI e 

avaliam a conformidade dos estabelecimentos com os requisitos de manejo humano impostos pela CCA 

e pelos países importadores. 

 

Os auditores do FSIS visitaram estabelecimentos de abate certificados como sendo elegíveis nos Estados 

Unidos para exportar carne bovina e suína in natura para os Estados Unidos. Os auditores do FSIS 

verificaram que o SIF realiza o PMI nesses estabelecimentos. A inspeção de abate é fornecida seguindo 

os protocolos de pessoal que especificam a velocidade da linha e o número de inspetores oficiais do 

governo necessários para as atividades de inspeção. Os estabelecimentos apresentam cabeças, vísceras 

e carcaças devidamente identificadas para inspeção. O FSIS confirmou que os inspetores da fábrica 

conduzem o trabalho do PMI sob a supervisão direta de um veterinário de abate (SV), que tem 

autoridade legal para monitorar a adequação do curativo sanitário e do fluxo de produção no chão de 

abate. 

 

O pessoal de inspeção na fábrica conduz procedimentos de PMI de cabeças, vísceras e carcaças de 

bovinos de acordo com os procedimentos de inspeção descritos no manual de instruções Norma de 

Bovinos 1971. Os inspetores SIF são instruídos a procurar contaminações superficiais e localizadas e 

lesões patológicas que incluam abscessos e massas em ambas as metades da carcaça, e apare e passe a 

carcaça. Carcaças mais gravemente afetadas devem ser encaminhadas para uma estação designada 

para inspeção e disposição veterinária, corte, e para serem identificadas como “não exportáveis”. No 

entanto, os auditores do FSIS descobriram o seguinte: 
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 A localização atual da estação de inspeção da carcaça SIF (ou seja, logo após a etapa de divisão 

da carcaça) não permite que o estabelecimento complete todos os procedimentos de 

preparação antes que as carcaças cheguem à estação de inspeção de carcaças SIF; 

 

 Os procedimentos do SIF PMI não incluem uma estação de inspeção de carcaças onde os 

inspetores do SIF verificam se cada carcaça é saudável e livre de defeitos e contaminação antes 

da lavagem final da carcaça; 

 

 Tarefas de inspeção da carcaça, incluindo fazer incisões no músculo para expor e incisar gânglios 

linfáticos, aparar e inspecionar patologia, podem estar impedindo os inspetores de avaliar 

adequadamente a elegibilidade das carcaças para receber a marca da inspeção; 

 

 As carcaças que haviam sido inspecionadas e passadas pelos inspetores de carcaça da SIF ainda 

precisavam ser cortadas para remover espinha dorsal, pêlos, hematomas, defeitos de curativos 

e ferimentos. Essa abordagem do PMI não atende aos requisitos do FSIS. 

 

O FSIS exige que cada carcaça seja inspecionada para garantir que apenas as carcaças saudáveis livres 

de contaminação e defeitos recebam a marca de inspeção. O FSIS reportou ao CCA múltiplas violações 

de POE que envolvem a presença de lesões patológicas (isto é, abscessos) em produtos de carne bovina 

crua exportados para os Estados Unidos a partir de estabelecimentos certificados. As constatações de 

auditoria observadas sob este componente e as violações do POE relatadas ilustram que o PMI da carne 

bovina brasileira não é adequado para garantir que somente carcaças saudáveis, não adulteradas, livres 

de contaminação e defeitos recebam a marca de inspeção para atender aos requisitos dos Estados 

Unidos. 

 

Os auditores do FSIS verificaram que o CCA exige que os estabelecimentos garantam que suas 

instalações sejam construídas de maneira consistente com as especificações regulamentares para obter 

autorização para participar da produção de produtos cárneos para consumo humano. Funcionários do 

governo de diferentes partes do CCA avaliam regularmente as condições das diferentes áreas dos 

estabelecimentos, documentam suas descobertas e exigem que os estabelecimentos implementem 

ações corretivas adequadas quando se identificam deficiências sanitárias. Documentos gerados pelo 

CCA, SIPOA e SIF que foram revisados pelo FSIS durante esta auditoria, demonstram que o sistema de 

inspeção requer que os estabelecimentos e funcionários do governo interajam para assegurar que as 

não conformidades identificadas sejam adequadamente tratadas para atender aos regulamentos do 

programa e aos requisitos do os Estados Unidos. No entanto, como observado no componente 

Saneamento, o sistema não é consistentemente eficaz para garantir a identificação e a resolução de 

deficiências sanitárias. 

 

O CCA tentou abordar com eficácia as violações de POE anteriores relacionadas a recipientes anormais 

de produtos TPCS reportados pelo FSIS. A CCA exigiu que os estabelecimentos conduzissem 

investigações para encontrar a causa raiz dos problemas e que as ações corretivas adequadas fossem 

instituídas para lidar com as violações do POE. Os estabelecimentos que enviaram contêineres anormais 

aumentaram a frequência de avaliação da qualidade dos contêineres para garantir que atendem aos 
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padrões de qualidade e desenvolveram programas que garantem que apenas produtos para os quais os 

períodos de incubação tenham sido concluídos sejam lançados para exportação para os Estados Unidos. 

No entanto, os auditores do FSIS descobriram o seguinte: 

 

 As ações corretivas implementadas não parecem ser totalmente eficazes porque o FSIS continua 

a identificar contêineres anormais em lotes de produtos TPCS exportados de estabelecimentos 

certificados nos Estados Unidos no POE. 

 

Os funcionários veterinários do SIPOA realizam regularmente avaliações in loco do desempenho dos 

sistemas de segurança alimentar dos estabelecimentos e do desempenho do programa de inspeção da 

fábrica e apresentam seus relatórios à gerência do SIPOA para avaliação. Revisões de supervisão são 

realizadas a cada três meses, cobrindo áreas específicas do estabelecimento de programas de 

segurança alimentar e sua conformidade com os requisitos de exportação para os Estados Unidos. O 

FSIS analisou registros e relatórios gerados pelos auditores da SIPOA que documentam as avaliações dos 

estabelecimentos e, em alguns casos, a avaliação do programa de inspeção. Os registros demonstram 

que as deficiências são identificadas, documentadas e comunicadas ao estabelecimento. O 

estabelecimento propõe um plano de ação que descreve ações corretivas e suas datas de conclusão 

esperadas. A equipe de inspeção da fábrica verifica se a implementação de ações corretivas atende aos 

requisitos regulamentares e aborda adequadamente as deficiências relatadas. No entanto, os auditores 

do FSIS descobriram o seguinte: 

 

 A análise feita pelo gerente do SIPOA do relatório de revisão do supervisor e do plano de ação 

de um estabelecimento não apontou que o pessoal de inspeção da fábrica não havia respondido 

às preocupações reportadas na inspeção da fábrica e o estabelecimento também omitiu sua 

resposta a um descumprimento relatado. 

 

A CCA tem autoridade legal para estabelecer controles regulatórios sobre estabelecimentos de carne 

certificados que exportam seus produtos para os Estados Unidos. A fiscalização dos requisitos das 

autoridades reguladoras é inadequada para atender aos critérios que regem o sistema de inspeção de 

carne dos Estados Unidos. 

 

VI. COMPONENT THREE: GOVERNMENT SANITATION 

 

The third of six equivalence components that the FSIS auditors reviewed was Government Sanitation. 

The FSIS auditors verified that the CCA requires each official establishment to develop, implement, and 

maintain written SSOPs to prevent direct product contamination or insanitary conditions. 

 

The FSIS auditors verified that the CCA requires establishments to monitor the adequacy of the 

construction of their facilities and develop maintenance programs for equipment and structures to 

prevent the creation of insanitary conditions. In addition, the FSIS auditors verified that certified 

establishments develop and implement written SSOPs that are designed to prevent direct product 

contamination. The CCA has developed regulatory instructions for government officials to verify the 

compliance of certified establishments with sanitation requirements on a daily basis. 
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The FSIS auditors reviewed establishment and government inspection records that document the 

results of the establishments’ monitoring of the implementation of their sanitation programs and the 

results of inspection and verification activities conducted by in-plant inspection personnel prior to the 

beginning of operations and during the duration of the production processes. The records demonstrate 

that the sanitation program is implemented daily. Sanitary deficiencies are documented and eliminated 

by the establishment when identified by either the establishment, or inspection officials. 

 

The FSIS auditors verified the adequacy of official verification and inspection activities of the 

establishments’ sanitation programs maintained by SIF by observing government inspectors as they 

assessed the implementation of the establishments’ sanitation procedures for pre-operational and 

operational sanitation. The FSIS auditors also assessed the overall sanitary conditions of production 

areas, product handling practices, and storage rooms, and observed the production processes 

conducted at slaughter, fabrication, processing, and thermal processing establishments. 

 

The FSIS auditors noted that the inspection and establishment records were generally representative of 

the actual sanitary conditions of the establishment. However, the FSIS auditors found deficiencies in 

multiple establishments as follows: 

 

 Sanitation Performance Standards: In five of the nine audited establishments, poor maintenance 

of the facilities had created surfaces difficult to clean and sanitize; 

 

 Sanitary Operations: 

 

o In two of the four raw meat product exporting audited establishments, direct roduct 

contamination was occurring, specifically: 

 

 At one establishment, beef carcass hindquarters were contaminated with rail dust, a 

strip of hair on hide, and a thick smear of a green/brown substance were entering the 

deboning room; and 

 

 At one establishment, SIF permitted reconditioning of raw pork that accidentally fell to 

the floor in the deboning department, but the establishment did not have written 

standard operational procedures that it would follow to ensure that reconditioning of 

product was done in a sanitary manner at a properly equipped station. 

 

 Corrective Actions Deemed Inadequate: Carcasses moving on the chain rail were dragging across 

the flooring face plate of an inspection stand. The deficiency had been first identified by the CCA 

in 2014, but had not been completely corrected. 

 

The aforementioned audit findings were communicated to SIF in-plant personnel at the establishments 

audited, who in turn provided official notification to the affected establishments, requesting corrective 

actions. 
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The FSIS auditors verified that the meat inspection system of Brazil has developed regulatory 

requirements for all certified establishments to implement sanitation programs, however as described 

above, the design and implementation of those programs is inadequate to prevent the creation of 

insanitary conditions and prevent direct product contamination. 

 

VI. COMPONENTE TRÊS: SANEAMENTO DO GOVERNO 

 

O terceiro dos seis componentes de equivalência que os auditores do FSIS revisaram foi o Saneamento 

do Governo. Os auditores do FSIS verificaram que o CCA exige que cada estabelecimento oficial 

desenvolva, implemente e mantenha SSOPs escritos para evitar a contaminação direta do produto ou 

condições insalubres. 

 

Os auditores do FSIS verificaram que o CCA exige que os estabelecimentos monitorem a adequação da 

construção de suas instalações e desenvolvam programas de manutenção de equipamentos e 

estruturas para evitar a criação de condições insalubres. Além disso, os auditores do FSIS verificaram 

que os estabelecimentos certificados desenvolvem e implementam SSOPs escritos que são projetados 

para evitar a contaminação direta do produto. O CCA desenvolveu instruções regulamentares para os 

funcionários do governo para verificar a conformidade dos estabelecimentos certificados com os 

requisitos de saneamento em uma base diária. 

 

Os auditores do FSIS revisaram registros de inspeção do governo e do estabelecimento que 

documentam os resultados do monitoramento dos estabelecimentos da implementação de seus 

programas de saneamento e os resultados das atividades de inspeção e verificação realizadas pelo 

pessoal de inspeção da fábrica antes do início das operações e durante a duração dos processos de 

produção. Os registros demonstram que o programa de saneamento é implementado diariamente. As 

deficiências sanitárias são documentadas e eliminadas pelo estabelecimento quando identificadas pelo 

estabelecimento ou pelos funcionários de inspeção. 

 

Os auditores do FSIS verificaram a adequação das atividades oficiais de verificação e inspeção dos 

programas de saneamento dos estabelecimentos mantidos pelo SIF observando os inspetores do 

governo ao avaliarem a implementação dos procedimentos de saneamento dos estabelecimentos para 

saneamento pré-operacional e operacional. Os auditores do FSIS também avaliaram as condições 

sanitárias gerais das áreas de produção, práticas de manuseio de produtos e salas de armazenamento, e 

observaram os processos de produção realizados nos estabelecimentos de abate, fabricação, 

processamento e processamento térmico. 

 

Os auditores do FSIS observaram que os registros de inspeção e estabelecimento eram geralmente 

representativos das condições sanitárias reais do estabelecimento. No entanto, os auditores do FSIS 

encontraram deficiências em vários estabelecimentos da seguinte forma: 

 

 Padrões de Desempenho do Saneamento: Em cinco dos nove estabelecimentos auditados, a 

manutenção das instalações criara superfícies difíceis de limpar e higienizar; 
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 Operações Sanitárias: 

 

o Em dois dos quatro estabelecimentos auditados que exportam carne crua, ocorreu uma 

contaminação directa do roduto, nomeadamente: 

 

 Em um estabelecimento, os quartos traseiros da carcaça estavam contaminados com pó 

ferroviário, uma faixa de pêlo no couro e uma mancha espessa de substância verde/marrom 

entrava na sala de desossa; e 

 

 Em um estabelecimento, a SIF permitiu o recondicionamento de carne de porco crua que caiu 

acidentalmente no chão do departamento de desossa, mas o estabelecimento não possuía 

procedimentos operacionais padrão escritos que seguiriam para garantir que o 

recondicionamento do produto fosse feito de maneira higiênica em uma estação devidamente 

equipada. 

 

 Ações corretivas consideradas inadequadas: as carcaças que se deslocam no trilho da corrente 

foram arrastando pela placa frontal do piso de um posto de inspeção. A deficiência foi 

identificada pela primeira vez pelo CCA em 2014, mas não foi completamente corrigida. 

 

As descobertas de auditoria acima mencionadas foram comunicadas ao pessoal interno do SIF nos 

estabelecimentos auditados, que, por sua vez, forneceram notificação oficial aos estabelecimentos 

afetados, solicitando ações corretivas. 

 

Os auditores do FSIS verificaram que o sistema de inspeção de carnes do Brasil desenvolveu exigências 

regulatórias para todos os estabelecimentos certificados para implementar programas de saneamento, 

entretanto, conforme descrito acima, o projeto e a implementação desses programas são inadequados 

para evitar a criação de condições insalubres e evitar a contaminação direta do produto. 

 

VII. COMPONENT FOUR: GOVERNMENT HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL 

POINTS (HACCP) SYSTEM 

 

The fourth of six equivalence components that the FSIS auditors reviewed was Government HACCP 

System. The inspection system is to require that each official establishment develop, implement, and 

maintain a HACCP system. 

 

The FSIS auditors verified that the CCA requires that certified establishments implement SSOPs and 

prerequisite programs as part of their HACCP systems to be authorized to export their products to the 

United States. SIPOA and SIF officials have the legal authority to verify that establishments’ conduct a 

hazard analysis for each step in their production processes, and implement HACCP plans to control 

hazards deemed as reasonably likely to occur. The CCA has issued instructions to establishments and 

inspection personnel that specify hazards that are to be controlled in the production of meat products. 

Establishments must implement controls to ensure that carcasses are free of fecal matter, ingesta, and 
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milk contamination. Raw beef products are to be free of STEC and RTE meat products must be free of 

Lm, Escherichia coli O157:H7, and Salmonella. 

 

SIF officials at the establishments certified to export to the United States verify implementation of the 

establishment’s HACCP plans, critical control points (CCPs), and the adequacy of corrective actions, and 

verify recordkeeping; detect noncompliances and collect product samples for official verification of the 

adequacy of food safety controls. Verification of compliance of establishments with United States for 

zero tolerance requirement for feces, ingesta and milk on carcasses, is conducted daily, by examining 

ten randomly selected carcasses. 

 

The FSIS auditors reviewed documents and records to assess the establishments’ HACCP monitoring and 

verification activities, and SIF implementation of regulatory enforcement. The review of documents 

showed that the establishments prepared written hazard analysis, flow charts, and HACCP plans. 

Establishments that export TPCS products to the United States are required by the CCA to implement 

process controls to ensure an adequate thermal process. Establishments producing TPCS products are 

also required to maintain prerequisite programs designed to ensure that the containers meet 

requirements for hermetically sealed containers. The FSIS auditors observed that during days of 

production, containers (e.g., cans, pouches) are subject to evaluations to verify that the seam closure 

tests are conducted to ensure their suitability and the results are entered into an automated system 

that tracks the performance of equipment and containers. HACCP plans describe the hazards to be 

controlled, the critical limits, monitoring frequency, corrective actions, and verification procedures. 

 

During the audit of TPCS establishments, the FSIS auditors reviewed records documenting the actions 

taken by the establishment to respond to CCP deviations related to inadequate closure of containers. 

The corrective actions implemented by the establishment were consistent with the HACCP plan 

prepared for that CCP, and SIF personnel had been informed of the event and corrective actions that 

were taken. 

 

In addition, establishments had documented actions taken to address POE violations reported by FSIS 

related to presence of mold on dry beef products. The establishments have conducted an evaluation of 

the packaging materials and methodology of packaging of the product to prevent damage of containers 

and to ensure that hermetic closure was adequately maintained. 

 

The FSIS auditors determined that SIF officials verify implementation of HACCP systems. However, the 

FSIS auditors found the following: 

 

 One audited establishment lacked documentation to support decisions in the hazard analysis. 

There was no reference to the procedures the establishment implements to ensure the safety of 

the water it uses in the production processes, though effective controls are in place to meet 

sanitary requirements for water in the different steps of the processes; 

 

 Product sampling conducted by an establishment to verify adequacy of STEC controls is to be 

conducted following N60 methodology, thus requiring random collection of sixty pieces of meat 
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from a lot of beef product. However, rather than collecting the required 60 pieces of beef, the 

establishment technicians were focusing on collecting 800 grams of meat from the sampled lot; 

and 

 

 Official verification of establishments’ microbiological controls for STEC requires that SIF 

inspectors collect beef product samples in accordance with prescribed methodology that calls 

for sampling at least five packages of product to obtain 60 pieces of beef. However, inspection 

personnel did not follow the instructions and selected one box from a given lot of beef products 

and from that box collected 60 pieces of meat that formed the sample to go to the laboratory 

for microbiological analysis. 

 

In conclusion, the FSIS auditors verified that the CCA requires regulated establishments to develop and 

implement HACCP programs. However, the oversight provided by the CCA is ineffective. 

 

VII. COMPONENTE QUATRO: ANÁLISE DE RISCO GOVERNAMENTAL E CRÍTICO SISTEMA 

DE PONTOS DE CONTROLE (HACCP) 

 

O quarto dos seis componentes de equivalência revisados pelos auditores do FSIS foi o Sistema HACCP 

do governo. O sistema de inspeção deve exigir que cada estabelecimento oficial desenvolva, 

implemente e mantenha um sistema HACCP. 

 

Os auditores do FSIS verificaram que o CCA exige que os estabelecimentos certificados implementem 

SSOPs e programas de pré-requisitos como parte de seus sistemas HACCP para serem autorizados a 

exportar seus produtos para os Estados Unidos. Os funcionários da SIPOA e SIF têm autoridade legal 

para verificar se os estabelecimentos realizam uma análise de perigos para cada etapa de seus 

processos de produção, e implementam planos HACCP para controlar os perigos considerados prováveis 

de ocorrer. O CCA emitiu instruções para os estabelecimentos e pessoal de inspeção que especificam os 

perigos a serem controlada na produção de produtos cárneos. Os estabelecimentos devem 

implementar controles para garantir que as carcaças estejam livres de contaminação por matéria fecal, 

ingesta e leite. Os produtos de carne de vaca crua devem estar isentos de produtos de carne STEC e 

RTE, devem estar isentos de Lm, Escherichia coli O157: H7 e Salmonella. 

 

Os funcionários do SIF nos estabelecimentos certificados para exportar para os Estados Unidos 

verificam a implementação dos planos HACCP do estabelecimento, pontos de controle críticos (CCPs) e 

a adequação das ações corretivas, além de verificar a manutenção de registros; detectar não 

conformidades e coletar amostras de produtos para verificação oficial da adequação dos controles de 

segurança de alimentos. Verificação de conformidade de estabelecimentos com os Estados Unidos para 

exigência de tolerância zero para fezes, ingesta e leite em carcaças, é realizado diariamente, 

examinando-se dez carcaças selecionadas aleatoriamente. 

 

Os auditores do FSIS revisaram documentos e registros para avaliar as atividades de monitoramento e 

verificação de HACCP dos estabelecimentos, e a implementação de imposição regulatória do SIF. A 

revisão dos documentos mostrou que os estabelecimentos prepararam análises escritas de riscos, 
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fluxogramas e planos HACCP. Os estabelecimentos que exportam produtos TPCS para os Estados Unidos 

são obrigados pela CCA a implementar controles de processo para garantir um processo térmico 

adequado. 

 

Os estabelecimentos que produzem produtos TPCS também precisam manter programas de pré-

requisitos projetados para garantir que os contêineres atendam aos requisitos de contêineres 

hermeticamente fechados. Os auditores do FSIS observaram que durante os dias de produção, os 

contêineres (por exemplo, latas, bolsas) estão sujeitos a avaliações para verificar se os testes de 

fechamento de costura são realizados para garantir sua adequação e os resultados são inseridos em um 

sistema automatizado que acompanha o desempenho do equipamento e recipientes. Os planos HACCP 

descrevem os perigos a serem controlados, os limites críticos, frequência de monitoramento, ações 

corretivas e procedimentos de verificação. 

 

Durante a auditoria dos estabelecimentos do TPCS, os auditores do FSIS revisaram registros 

documentando as ações tomadas pelo estabelecimento para responder aos desvios de CCP 

relacionados ao fechamento inadequado de contêineres. As ações corretivas implementadas pelo 

estabelecimento foram consistentes com o plano HACCP preparado para aquela CCP, e o pessoal do SIF 

foi informado do evento e das ações corretivas que foram tomadas. Além disso, os estabelecimentos 

tinham ações documentadas tomadas para lidar com as violações de POE relatadas pelo FSIS 

relacionadas à presença de mofo em produtos de carne seca. Os estabelecimentos realizaram uma 

avaliação dos materiais de embalagem e metodologia de embalagem do produto para evitar danos aos 

recipientes e para garantir que o fechamento hermético fosse adequadamente mantido. 

 

Os auditores do FSIS determinaram que os funcionários do SIF verificam a implementação dos sistemas 

HACCP. No entanto, os auditores do FSIS descobriram o seguinte: 

 

- Um estabelecimento auditado não dispunha de documentação para apoiar as decisões na análise. Não 

houve referência aos procedimentos que o estabelecimento implementa para garantir a segurança da 

água que utiliza nos processos de produção, embora eficaz há controles para atender às exigências 

sanitárias de água nas diferentes etapas dos processos; 

 

- A amostragem do produto conduzida por um estabelecimento para verificar a adequação dos 

controles STEC deve ser realizada seguindo a metodologia N60, exigindo assim a coleta aleatória de 

sessenta pedaços de carne de um lote de produto de carne bovina. No entanto, em vez de coletar os 60 

pedaços de carne bovina necessários, os técnicos do estabelecimento estavam concentrados na coleta 

de 800 gramas de carne do lote amostrado; e 

 

- A verificação oficial dos controlos microbiológicos dos estabelecimentos para o STEC exige que os 

inspectores do SIF recolham amostras de produtos de carne de vaca de acordo com a metodologia 

prescrita que solicita a amostragem de pelo menos cinco pacotes de produtos para obter 60 pedaços de 

carne. 
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No entanto, o pessoal de inspeção não seguiu as instruções e selecionou uma caixa de um determinado 

lote de produtos de carne bovina e dessa caixa coletou 60 pedaços de carne que formaram a amostra 

para ir ao laboratório para análise microbiológica. 

 

Em conclusão, os auditores do FSIS verificaram que o CCA exige que os estabelecimentos 

regulamentados desenvolvam e implementem programas HACCP. No entanto, a supervisão fornecida 

pelo CCA é ineficaz. 

 

VIII. COMPONENT FIVE: GOVERNMENT CHEMICAL RESIDUE TESTING 

PROGRAMS 

 

The fifth of six equivalence components that the FSIS auditors reviewed was Government Chemical 

Residue Testing Programs. The inspection system is to include present a chemical residue testing 

program, organized and administered by the national government, which includes random sampling of 

internal organs, fat, and muscle of carcasses for chemical residues identified by the exporting country’s 

meat inspection authorities or by FSIS as potential contaminants. 

 

The FSIS auditors verified that the General Coordination of Inspection division oversees the 

Coordination of Supervision and Inspection, which manages the National Program for the Control of 

Chemical Residues and Contaminants (PNCRC). The PNCRC was established by Ministerial Decree Nº 51 

on May 6, 1986, and by Ministerial Decree Nº 527, on August 15, 1995, to maintain regulatory control 

and surveillance of products to prevent violation of safety standards or maximum residue levels (MRLs) 

for allowed substances and the occurrence of residues and chemicals banned for use in the country at 

all levels. For this purpose, SIF in-plant personnel collect tissue samples from slaughtered livestock at 

certified establishments in accordance with the national sampling plan, the samples are analyzed at 

accredited laboratories using approved analytical methodology, and the results are provided to the CCA 

headquarters office for assessment and distribution. However, the FSIS auditors found the following: 

 

 The CCA has not communicated to establishments and in-plant inspectors the FSIS requirements 

for the holding or maintaining under control, livestock carcasses selected for residue sampling, 

until the official test results are reported as acceptable 

 

The FSIS auditors visited chemical residue testing laboratories, state and local government offices, and 

slaughter establishments to verify the adequacy of implementation of the PNCRC. At the 

establishments, the FSIS auditors observed that SIF personnel follow a schedule for the collection of 

samples and send the samples to specified laboratories. The laboratories conduct analyses of tissues 

(i.e., fat, organs, and muscle) collected at bovine and swine slaughter establishments. The samples are 

analyzed using validated screening, confirmation and quantification methods of analysis approved by 

the CCA and FSIS. 

 

The laboratories have the ability to detect and/or quantify residues of veterinary drugs, anthelmintics, 

and environmental contaminants and readily communicate the results of the analysis to the 

stakeholders. The FSIS auditors verified that in accordance with the accreditation requirements the 
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laboratories maintain a program of internal audits to verify the daily implementation of the 

requirements of the ISO/IEC 17025 standard. However, the FSIS auditors found the following: 

 

 Laboratory personnel were not following proper protocol, required by the ISO/IEC 17025 

standard, for the displaying of annual calibration certificates for analytical equipment and the 

handling of reagents. Several bottles of unidentified reagents had been left on the bench. 

Reportedly, the substances had been used during equipment calibration one month earlier; and 

 

 If the initial residue analysis detects a residue, a second sample aliquot is extracted from the 

original tissue sample and three additional separate analyses are performed to verify the initial 

results. The average of the analyses is used to determine the result. This methodology is not 

consistent with FSIS requirements. 

 

At the establishment level, trained SIF personnel collect, package and send the samples to the 

laboratories in accordance with standardized procedures that ensure prompt delivery of properly 

identified samples. The laboratories receive the samples and generate records throughout the analytical 

process to report methodology used and results of the analysis. Laboratories are managed and 

operated by personnel that possess academic credentials in chemistry and other scientific fields that 

have been supplemented with short-term training completed overseas at specialized centers of 

learning. The CCA requires that the laboratories meet and maintain accreditation requirements in 

accordance with the ISO/IEC  7025 standard and that they participate in proficiency testing programs to 

maintain accreditation and to expand the scope of their analytical capabilities. 

 

In conclusion, the analysis and on-site audit verified that this component includes a national residue 

program that is managed and implemented as intended. 

 

VIII. COMPONENTE CINCO: TESTE DE RESÍDUOS QUÍMICOS DO GOVERNO 

PROGRAMAS 

 

O quinto dos seis componentes de equivalência que os auditores do FSIS revisaram foi o Government 

Chemical Residue Testing Programs. O sistema de inspeção deve incluir um programa de testes de 

resíduos químicos, organizado e administrado pelo governo nacional, que inclui amostragem aleatória 

de órgãos internos, gordura e músculo de carcaças para resíduos químicos identificados pelas 

autoridades de inspeção de carne do país exportador ou pelo FSIS como potenciais contaminantes. 

 

Os auditores do FSIS verificaram que a divisão de Coordenação Geral de Fiscalização supervisiona a 

Coordenação de Supervisão e Fiscalização, que gerencia o Programa Nacional de Controle de Resíduos 

Químicos e Contaminantes (PNCRC). O PNCRC foi estabelecido pelo Decreto Ministerial nº 51 de 6 de 

maio de 1986 e pelo Decreto Ministerial nº 527 de 15 de agosto de 1995 para manter o controle 

regulatório ea vigilância de produtos para prevenir a violação de padrões de segurança ou limites 

máximos de resíduos (LMR) para substâncias permitidas e a ocorrência de resíduos e produtos químicos 

proibidos para uso no país em todos os níveis. Para este propósito, o pessoal da fábrica da SIF recolhe 
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amostras de tecido de animais abatidos em estabelecimentos certificados. De acordo com o plano de 

amostragem nacional, as amostras são analisadas em laboratórios acreditados, utilizando metodologia 

analítica aprovada, e os resultados são fornecidos ao escritório central da CCA para avaliação e 

distribuição. No entanto, os auditores do FSIS descobriram o seguinte: 

 

 O CCA não comunicou aos estabelecimentos e inspetores na fábrica o FSIS requisitos para 

manter ou manter sob controlo as carcaças de animais seleccionadas para a amostragem de 

resíduos, até que os resultados oficiais dos testes sejam relatados como aceitáveis. 

 

Os auditores do FSIS visitaram laboratórios de testes de resíduos químicos, escritórios estaduais e 

municipais e estabelecimentos de abate para verificar a adequação da implementação do PNCRC. Nos 

estabelecimentos, os auditores do FSIS observaram que o pessoal do SIF segue um cronograma para a 

coleta de amostras e envia as amostras para laboratórios especificados. Os laboratórios realizam 

análises de tecidos (isto é, gordura, órgãos e músculos) coletados em estabelecimentos de abate de 

bovinos e suínos. As amostras são analisadas usando métodos validados de triagem, confirmação e 

quantificação de análise aprovados pelo CCA e pelo FSIS. 

 

Os laboratórios têm a capacidade de detectar e/ou quantificar resíduos de medicamentos veterinários, 

anti-helmínticos e contaminantes ambientais e comunicar prontamente os resultados da análise às 

partes interessadas. Os auditores do FSIS verificaram que, de acordo com os requisitos de acreditação, 

os laboratórios mantêm um programa de auditorias internas para verificar a implementação diária dos 

requisitos da norma ISO / IEC 17025. No entanto, os auditores do FSIS descobriram o seguinte: 

 

 O pessoal do laboratório não estava seguindo o protocolo adequado, exigido pela norma ISO / 

IEC 17025, para a exibição de certificados de calibração anuais para equipamentos analíticos e o 

manuseio de reagentes. Várias garrafas de reagentes não identificados foram deixadas no 

banco. Alegadamente, as substâncias foram usadas durante a calibração do equipamento um 

mês antes; e 

 

 Se a análise inicial do resíduo detectar um resíduo, uma segunda amostra é extraída da amostra 

de tecido original e três análises separadas adicionais são realizadas para verificar os resultados 

iniciais. A média das análises é usada para determinar o resultado. Essa metodologia não é 

consistente com os requisitos do FSIS. 

 

No nível do estabelecimento, o pessoal treinado do SIF coleta, empacota e envia as amostras para os 

laboratórios, de acordo com os procedimentos padronizados que garantem a pronta entrega de 

amostras devidamente identificadas. Os laboratórios recebem as amostras e geram registros ao longo 

do processo analítico para relatar a metodologia utilizada e os resultados da análise. Os laboratórios são 

gerenciados e operados por pessoas que possuem credenciais acadêmicas em química e outras áreas 

científicas que foram complementadas com treinamento de curto prazo concluído no exterior em 

centros especializados de aprendizado. O CCA exige que os laboratórios atendam e mantenham 

requisitos de acreditação de acordo com a norma ISO / IEC 17025 e que participam em programas de 

testes de proficiência para manter a acreditação e expandir o âmbito das suas capacidades analíticas. 
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Em conclusão, a análise e a auditoria no local verificaram que esse componente inclui um programa 

nacional de resíduos que é gerenciado e implementado como pretendido. 

 

IX. COMPONENT SIX: GOVERNMENT MICROBIOLOGICAL TESTING 

PROGRAMS 

 

The sixth of six equivalence components that the FSIS auditors reviewed was Government 

Microbiological Testing Programs. The inspection system is to implement certain sampling and testing 

programs to ensure that meat products destined for export to the United States are safe and 

wholesome. 

 

The FSIS auditors reviewed the CCA Pathogen Reduction Standards related to generic E. coli and 

Salmonella Performance Standards, as well as Brazil’s STEC control program. In addition, the FSIS 

auditors performed an onsite assessment of the implementation of the microbiological sampling and 

testing of raw and cooked meat products conducted by establishments and government officials. 

 

The documents reviewed demonstrate that the CCA administers a national regulatory 

microbiological monitoring program for establishments producing meat products for export to the 

United States. The program provides indicators of the adequacy of sanitary dressing procedures and 

production practices, and verification of the effectiveness of the establishments’ food safety controls 

designed to control microbiological pathogens. Furthermore, the CCA requires that establishments hold 

all tested products until the results of microbiological testing are received and authorization for export 

to the United States is issued by in-plant officials inspection. 

 

The FSIS auditors confirmed that laboratories conducting microbiological analysis of samples of eligible 

meat products from certified establishments are audited by the accrediting organizations and CGAL on 

behalf of the CCA, in accordance with the requirements specified in ISO/IEC 17025 standard and are 

required to participate in proficiency testing programs. 

 

Documents reviewed by FSIS and observations made at certified slaughter establishments demonstrate 

that testing of raw products for generic E. coli and Salmonella is conducted at slaughter facilities. 

Shipping and handling of randomly collected samples is done by the establishments under the 

supervision of in-plant government inspection officials and in accordance with instructions issued by the 

CCA. 

 

The CCA implements Salmonella testing for chilled livestock (cattle and swine) carcasses based on the 

FSIS Salmonella performance standards. Establishments that fail the first Salmonella set must take 

immediate corrective action and reassess their HACCP plan. If the subsequent second set of samples 

fails to meet the performance standard, then the HACCP plan is audited by SIPOA, and another sampling 

set is initiated. If an establishment fails three consecutive sample sets, it is removed from the list of 

United States-eligible establishments. The suspension would remain in effect until the establishment 

achieves the performance standard. The CCA’s Salmonella performance standards for bovine (n = 82, c ≤ 
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1) and swine (n = 55, c ≤ 6) are the same as FSIS’ standards. The samples are collected by establishment 

personnel under the supervision of SI. The samples are analyzed using FSIS methods at CCA-approved 

private laboratories that are regularly audited by CGAL. 

 

SIF officials verify the adequacy of establishments’ generic E. coli testing program in chilled livestock 

carcasses to ensure the programs meet the requirements outlined in the CCA’s instructions provided in 

the Microbiological Tests on Livestock Carcasses (835/2006) and Interpretation of Generic E. coli Results 

(1058/2008), that have been determined equivalent by FSIS. The FSIS auditors verified that the 

establishments and inspection personnel are familiar with the upper and lower control limits, as well as 

the corrective actions to be taken when the upper limits are exceeded. The records reviewed show that 

process control is being maintained at the certified slaughter establishments audited. 

 

The CCA maintains a verification testing program to test for Lm and Salmonella species in RTE products, 

and requires that certified establishments exporting RTE products to the United States implement a 

program to meet FSIS equivalence criteria to control Lm through their HACCP plans or prevent it in the 

processing environment. The CCA verifies the adequacy of the implemented practices by conducting 

RTE product and food-contact surface sampling on a monthly basis. The collected samples are analyzed 

by the LANAGRO located in the state of Minas Gerais. 

 

The FSIS auditors assessed the STEC control program managed by the CCA. The CCA tests raw ground 

beef components destined for export to the United States monthly and requires ‘test and hold’ for all 

sampled lots. Additionally, in Circular 3/2017, the CCA prescribes the definition of a lot of product for 

STEC control verification sampling. A lot of product must represent one unit of production with the 

same characteristics and a maximum weight of 4,760 kilograms. 

 

In conclusion, the FSIS auditors’ document analysis and on-site verification activities demonstrate that 

Brazil’s meat inspection system includes requirements for microbiological sampling and testing 

programs. The microbiological testing program as described is consistent with the criteria established 

for this component. 

 

IX. COMPONENTE SEIS: TESTE MICROBIOLÓGICO DO GOVERNO 

PROGRAMAS 

 

O sexto dos seis componentes de equivalência que os auditores do FSIS revisaram foram os Programas 

de Testes Microbiológicos do Governo. O sistema de inspeção deve implementar certos programas de 

amostragem e testes para garantir que os produtos de carne destinados à exportação para os Estados 

Unidos sejam seguros e saudáveis. 

 

Os auditores do FSIS revisaram os Padrões de Redução de Patógenos da CCA relacionados aos Padrões 

de Desempenho de E. coli e Salmonella genéricos, bem como o programa de controle STEC do Brasil. 

Além disso, os auditores do FSIS realizaram uma avaliação no local da implementação da amostragem e 

teste microbiológicos de produtos crus e cozidos realizados por estabelecimentos e funcionários do 

governo. 
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Os documentos analisados demonstram que o CCA administra um órgão regulador programa de 

monitoramento microbiológico para estabelecimentos produtores de produtos cárneos para 

exportação para os Estados Unidos. O programa fornece indicadores da adequação dos procedimentos 

e práticas de produção de curativos sanitários e a verificação da eficácia dos controles de segurança de 

alimentos dos estabelecimentos projetados para controlar os patógenos microbiológicos. Além disso, o 

CCA exige que os estabelecimentos mantenham todos os produtos testados até que os resultados dos 

testes microbiológicos sejam recebidos e a autorização para exportação para os Estados Unidos seja 

emitida por funcionários de inspeção interna. 

 

Os auditores do FSIS confirmaram que os laboratórios que realizam análises microbiológicas de 

amostras de produtos de carne elegíveis de estabelecimentos certificados são auditados pelas 

organizações de credenciamento e pela CGAL em nome da CCA, de acordo com os requisitos 

especificados na norma ISO/IEC 17025 e são obrigados a participar programas de teste de proficiência. 

 

Documentos revisados pelo FSIS e observações feitas em estabelecimentos de abate certificados 

demonstram que o teste de produtos crus para E. coli e Salmonella genéricos é realizado em instalações 

de abate. O embarque e o manuseio de amostras coletadas aleatoriamente são feitos pelos 

estabelecimentos sob a supervisão de funcionários de inspeção do governo da fábrica e de acordo com 

as instruções emitidas pela CCA. 

 

O CCA implementa testes de Salmonella para carcaças de animais refrigerados (bovinos e suínos) com 

base nos padrões de desempenho do FSIS Salmonella. Os estabelecimentos que falharem no primeiro 

conjunto de Salmonella devem tomar medidas corretivas imediatas e reavaliar seu plano HACCP. Se o 

segundo conjunto subsequente de amostras não atender ao padrão de desempenho, o plano HACCP 

será auditado pelo SIPOA e outro conjunto de amostragem será iniciado. Se um estabelecimento falhar 

três amostras consecutivas conjuntos, é removido da lista de estabelecimentos elegíveis nos Estados 

Unidos. A suspensão permanecerá em vigor até que o estabelecimento atinja o padrão de desempenho. 

Os padrões de desempenho de Salmonella da CCA para bovinos (n = 82, c ≤ 1) e suínos (n = 55, c ≤ 6) 

são os mesmos que os padrões do FSIS. As amostras são coletadas pelo pessoal do estabelecimento sob 

a supervisão do SI. As amostras são analisadas usando os métodos do FSIS em laboratórios privados 

aprovados pelo CCA e auditados regularmente pela CGAL. 

 

Os funcionários do SIF verificam a adequação do programa genérico de testes de E. coli dos 

estabelecimentos em carcaças de animais refrigeradas para garantir que os programas atendam aos 

requisitos descritos nas instruções do CCA fornecidas nos Testes Microbiológicos em Carcaças de 

Animais (835/2006) e Interpretação de E. coli Genérica Resultados (1058/2008), que foram 

determinados como equivalentes pelo FSIS. Os auditores do FSIS verificaram que os estabelecimentos e 

o pessoal de inspeção estão familiarizados com os limites de controle superior e inferior, bem como as 

ações corretivas a serem tomadas quando os limites superiores são excedidos. Os registros revisados 

mostram que o controle de processo está sendo mantido nos estabelecimentos de abate certificados e 

auditados. 
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O CCA mantém um programa de testes de verificação para testar as espécies Lm e Salmonella nos 

produtos RTE e exige que os estabelecimentos certificados que exportam produtos RTE para os Estados 

Unidos implementem um programa para atender aos critérios de equivalência do FSIS para controlar 

Lm através de seus planos HACCP ou evitá-lo no ambiente de processamento. O CCA verifica a 

adequação das práticas implementadas, realizando mensalmente o produto RTE e a amostragem da 

superfície de contato com alimentos. As amostras coletadas são analisadas pelo LANAGRO localizado no 

estado de Minas Gerais. 

 

Os auditores do FSIS avaliaram o programa de controle STEC gerenciado pelo CCA. O CCA testa os 

componentes de carne moída crua destinados à exportação para os Estados Unidos mensalmente e 

requer "testar e reter" para todos os lotes amostrados. Adicionalmente, na Circular 3/2017, o CCA 

prescreve a definição de lote de produto para amostragem de verificação de controle STEC. Um lote de 

produto deve representar uma unidade de produção com as mesmas características e um peso máximo 

de 4.760 quilogramas. 

 

Em conclusão, a análise de documentos dos auditores do FSIS e as atividades de verificação no local 

demonstram que o sistema de inspeção de carnes do Brasil inclui requisitos para amostragem 

microbiológica e programas de testes. O programa de testes microbiológicos, conforme descrito, é 

consistente com os critérios estabelecidos para este componente. 

 

X. CONCLUSIONS AND NEXT STEPS 

 

An exit meeting was held on June 2, 2017, in Brasilia, Brazil with DIPOA and CGAL officials. 

  

At this meeting, FSIS auditors presented the preliminary findings from the audit.  

 

A summary of the identified systemic findings follows: 

 

Government Oversight 

 

 The Central Competent Authority (CCA) has not developed policies and procedures to identify 

potential areas where conflicts of interest could arise between inspection personnel and the 

regulated establishments where they work; 

 

 The CCA does not verify that regulatory information provided to supervisory oficial veterinarians 

is consistently communicated to their subordinates; 

 

 The CCA does not verify that in-plant inspectors perform their assigned duties in a manner that 

is consistent with the issued instructions; and 

 

 The CCA has not developed procedures to standardize the assessment of competence and 

performance of in-plant inspection personnel assigned to United States-certified establishments 
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Government Statutory Authority, Food Safety, and Other Consumer Protection 

Regulations 

 

 The implemented post-mortem inspection procedures are inadequate to ensure that only 

wholesome carcasses, free of contamination and defects receive the mark of inspection; 

 

 Brazilian TPCS product reinspected at United States point-of-entry demonstrates a trend of 

abnormal container violations; and 

 

 Higher-level officials did not adequately review and follow-up on periodic supervisory reports 

and plans of action. 

 

Government Sanitation 

 

 Inspection personnel do not adequately enforce sanitation regulatory requirements to prevent 

the creation of insanitary conditions and direct product contamination. 

 

Government HACCP System 

 

 Inspection personnel do not accurately assess the design and implementation of the 

establishments HACCP systems, and do not conduct adequate verification sampling of products. 

 

Government Chemical Residue Testing 

 

 The official methods of chemical analysis used by the government laboratories is inconsistent 

with FSIS requirements; and 

 

 The CCA has not instructed establishments and in-plant inspectors to hold livestock carcasses 

selected for residue sampling until acceptable results are received. 

 

During the audit exit meeting, the CCA committed to address the preliminary findings as presented. FSIS 

received a written response from the CCA addressing all outstanding concerns identified in the draft 

final audit report. FSIS will evaluate the adequacy of the proposed corrective actions and base its 

activities for future equivalence verification on the information provided. 

 

X. CONCLUSÕES E PRÓXIMOS PASSOS 

 

Uma reunião de saída foi realizada em 2 de junho de 2017, em Brasília, Brasil, com funcionários da 

DIPOA e da CGAL. 

 

Nessa reunião, os auditores do FSIS apresentaram as conclusões preliminares da auditoria. 

 

Um resumo dos achados sistêmicos identificados é o seguinte: 
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Supervisão Governamental 

 

 A Autoridade Competente Central (CCA) não desenvolveu políticas e procedimentos para 

identificar áreas potenciais onde possam surgir conflitos de interesse entre o pessoal de 

inspeção e os estabelecimentos regulados onde eles trabalham; 

 

 O CCA não verifica que as informações regulamentares fornecidas ao agente de supervisão 

veterinário são consistentemente comunicadas aos seus subordinados; 

 

 O CCA não verifica se os inspetores da fábrica executam suas tarefas atribuídas em uma maneira 

consistente com as instruções emitidas; e 

 

 O CCA não desenvolveu procedimentos para padronizar a avaliação de competência e 

desempenho do pessoal de inspeção em fábrica atribuído a estabelecimentos certificados nos 

Estados Unidos. 

 

Autoridade Estatutária do Governo, Segurança Alimentar e Outra Defesa do Consumidor 

Regulamentos 

 

 Os procedimentos de inspecção post-mortem implementados são inadequados para garantir 

que apenas as carcaças saudáveis, isentas de contaminação e defeitos recebam a marca de 

inspecção; 

 

 O produto TPCS brasileiro reinspecionado no ponto de entrada dos Estados Unidos demonstra 

uma tendência de violações anormais de contêineres; e 

 

 As autoridades de nível superior não revisaram e acompanharam adequadamente os relatórios 

de supervisão periódicos e os planos de ação. 

 

Saneamento do Governo 

 

 O pessoal de inspeção não aplica adequadamente os requisitos regulamentares de saneamento 

para evitar a criação de condições insalubres e a contaminação direta do produto. 

 

Sistema HACCP do governo 

 

 O pessoal de inspeção não avalia com precisão o projeto e a implementação dos 

estabelecimentos HACCPs, e não realizam amostragem de verificação adequada dos produtos. 

 

Teste de resíduos químicos do governo 
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 Os métodos oficiais de análise química utilizados pelos laboratórios do governo são 

inconsistentes com os requisitos do FSIS; e 

 

 O CCA não instruiu os estabelecimentos e inspetores na fábrica a manterem o gado carcaças 

selecionadas para amostragem de resíduos até que sejam recebidos resultados aceitáveis. 

 

Durante a reunião de saída de auditoria, o CCA comprometeu-se a abordar os resultados preliminares 

apresentados. O FSIS recebeu uma resposta por escrito da CCA abordando todas as preocupações 

pendentes identificadas no relatório final de auditoria. O FSIS avaliará a adequação das ações corretivas 

propostas e baseará suas atividades para verificação futura de equivalência nas informações fornecidas. 
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APPENDICES 

 

Appendix A: Individual Foreign Establishment Audit Checklist 
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60. Observation of the Establishment 

 

This establishment slaughters and processes beef for export to the United States. It mainly produces 

raw trimmings and canned beef products. It supplies raw materials to SIF 337. 

 

55. Veterinarians monitor their subordinates’ performance but they don’t follow a standardized 

approach to evaluate and document adequacy of their performance. During observation of post-
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mortem inspection activities, the FSIS auditor noted that the procedure followed by the inspector did 

not include incision of the biliary duct in both directions as FSIS standards require. In addition, Brazil’s 

procedure for post-mortem inspection of heads calls for careful incision and observation of cut surfaces 

to detect lesions that might indicate the presence of pathogen that colonize lymph nodes. However, 

one inspector was seen bluntly and hurriedly incising the tissues of the head and proceeding to trim 

structures from the head, as part of his on line inspection routine. 

 

The government slaughter veterinarian indicated that when subordinate’s performance is less than 

desirable, the official is corrected, but does not make a formal record of the actions taken or the results 

of the intervention. The veterinarian does not follow a standardized approach to evaluate and 

document the level of competence and performance of subordinates. 

 

60. Observação do Estabelecimento 

 

Este estabelecimento abate e processa carne bovina para exportação para os Estados Unidos. Produz 

principalmente aparas crus e produtos de carne enlatada. Fornece matérias-primas ao SIF 337. 

 

55. Os veterinários monitoram o desempenho de seus subordinados, mas não seguem uma abordagem 

padronizada para avaliar e documentar a adequação de seu desempenho. Durante a observação das 

actividades de inspeção post-mortem, o auditor do FSIS notou que o procedimento seguido pelo 

inspector não incluía a incisão do ducto biliar em ambas as direcções, tal como exigido pelas normas do 

FSIS. Além disso, o procedimento do Brasil para a inspeção post-mortem de cabeças requer incisão 

cuidadosa e observação de superfícies cortadas para detectar lesões que possam indicar a presença de 

patógenos que colonizam os linfonodos. No entanto, um inspetor foi visto sem rodeios e incisando 

apressadamente os tecidos da cabeça e procedendo a aparar estruturas da cabeça, como parte de sua 

rotina de inspeção on-line. 

 

O veterinário de abate do governo indicou que, quando o desempenho do subordinado é inferior ao 

desejável, o funcionário é corrigido, mas não registra formalmente as ações tomadas ou os resultados 

da intervenção. O veterinário não segue uma abordagem padronizada para avaliar e documentar o nível 

de competência e desempenho dos subordinados. 
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60. Observation of the Establishment 

 

This establishment processes cooked dry beef for export to the USA. 

 

51. A formal documented evaluation of the performance of individual inspectors is not implemented. 

Veterinarians do not follow a standardized approach to evaluate the performance of their subordinates. 
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Furthermore, the record of the last review of the report and plan of action prepared for this 

establishment shows that, missing responses to in-plant inspection concerns, and incomplete responses 

to a reported non-compliance were omitted from the scope of the review. 

 

The completion of the pre-certification inspection form asks the inspector to describe the product in the 

space provided in the form, as it appears on the label. The inspector however, describes the product 

using other product name, thus acting against issued instructions. 

 

15. Soy and wheat are recognized as allergens in the list of ingredients used at this establishment and 

the company maintains controls for the hazard represented by allergens from receiving through 

storage. However, the hazard analysis conducted at the ingredients storage step does not list them as 

hazards reasonably likely to occur. 

 

60. Observação do Estabelecimento 

 

Este estabelecimento processa carne seca cozida para exportação para os EUA. 

 

51. Uma avaliação formal documentada do desempenho de inspetores individuais não é implementada. 

Veterinários não seguem uma abordagem padronizada para avaliar o desempenho de seus 

subordinados. Além disso, o registro da última revisão do relatório e do plano de ação preparado para 

este estabelecimento mostra que, faltando respostas a preocupações de inspeção na fábrica, e 

respostas incompletas a uma não conformidade relatada foram omitidas do escopo da revisão. 

 

O preenchimento do formulário de inspeção de pré-certificação pede ao inspetor que descreva o 

produto no espaço fornecido no formulário, conforme aparece no rótulo. O inspetor, no entanto, 

descreve o produto usando outro nome de produto, agindo contra as instruções emitidas. 

 

15. Soja e trigo são reconhecidos como alérgenos na lista de ingredientes usados neste estabelecimento 

e a empresa mantém controles para o perigo representado pelos alérgenos de serem recebidos pelo 

armazenamento. No entanto, a análise de risco conduzida na etapa de armazenamento de ingredientes 

não os relaciona como riscos razoavelmente prováveis de ocorrer. 
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60. Observation of the Establishment 

 

This establishment slaughters and processes beef for export to the United States. It mainly produces 

cooked frozen and canned and pouched beef products using raw materials received from approved 

establishments. 
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39. In close proximity to the point of exit of edible products from a mixer, exposed wires at the end of 

an electric conduit had accumulated organic residue on their surfaces and in another production area, 

there was a dislodged conduit cap that had allowed greasy materials and red discolored organic residue 

to accumulate on its surfaces, creating areas difficult to clean and sanitize. 

 

49. The government slaughter veterinarian does not follow a standardized approach to evaluate and 

document the level of competence and performance of subordinates. 

 

60. Observação do Estabelecimento 

 

Este estabelecimento abate e processa carne bovina para exportação para os Estados Unidos. Produz 

principalmente produtos de carne bovina cozida congelada e enlatada e embalada, utilizando matérias-

primas recebidas de estabelecimentos aprovados. 

 

39. Nas proximidades do ponto de saída de produtos comestíveis de um misturador, fios expostos no 

final de um eletroduto tinham acumulado resíduos orgânicos em suas superfícies e em outra área de 

produção, havia uma tampa de conduta desalojada que permitia materiais gordurosos e os resíduos 

orgânicos descoloridos vermelhos se acumulam em suas superfícies, criando áreas difíceis de limpar e 

higienizar. 

 

49. O veterinário de abate do governo não segue uma abordagem padronizada para avaliar e 

documentar o nível de competência e desempenho dos subordinados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 
 

60. Observation of the Establishment 

 

This establishment slaughters and processes beef for export to the United States. It mainly produces 

raw fresh beef products. 

 

49. Veterinarians monitor their subordinates’ performance but they don’t follow a standardized 

approach to evaluate and document their level of competence and adequacy of the performance. 

 



57 
 

60. Observação do Estabelecimento 

 

Este estabelecimento abate e processa carne bovina para exportação para os Estados Unidos. Produz 

principalmente produtos de carne fresca in natura. 

 

49. Os veterinários monitoram o desempenho de seus subordinados, mas não seguem uma abordagem 

padronizada para avaliar e documentar seu nível de competência e adequação do desempenho. 
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60. Observation of the Establishment  

 

This establishment slaughters and processes raw beef for export to the USA.  

 

49. A formal documented evaluation of the performance of individual inspectors is not implemented. 

Veterinarians do not follow a standardized approach to evaluate the performance and level of 

competence of their subordinates.  
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51. Government officials follow instructions issued by the CCA to sample the product every 15 days, by 

randomly selecting sixty pieces of product from a given lot. However, they do not follow a standardized 

method to ensure true randomization of sample selection.  

 

The description of the product presented by the company for certification is not consistent with the 

name of the product as it appears on the label. Inspectors do not use the name of product as appears 

on the label, as instructed.  

 

33. The establishment's STEC program defines its sampling program for raw beef for export to the USA, 

as N-60, however, the plan does not emphasize collection of a given number of pieces of product from a 

given lot but rather a specific weight. 

 

60. Observação do Estabelecimento 

 

Este estabelecimento abate e processa carne bovina para exportação para os EUA.  

 

49. Uma avaliação formal documentada do desempenho de inspetores individuais não é implementada. 

Veterinários não seguem uma abordagem padronizada para avaliar o desempenho e nível de 

competência de seus subordinados.  

 

51. Funcionários do governo seguem as instruções emitidas pelo CCA para amostrar o produto a cada 

15 dias, selecionando aleatoriamente sessenta partes do produto de um determinado lote. No entanto, 

eles não seguem um método padronizado para garantir a verdadeira randomização da seleção da 

amostra.  

 

A descrição do produto apresentado pela empresa para certificação não é consistente com o nome do 

produto como aparece no rótulo. Os inspetores não usam o nome do produto como aparece no rótulo, 

conforme instruído.  

 

33. O programa STEC do estabelecimento define seu programa de amostragem para carne bovina in 

natura para exportação para os EUA, como N-60, no entanto, o plano não enfatiza a coleta de um 

determinado número de peças de um determinado lote, mas sim um peso específico. 
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60. Observation of the Establishment  

 

19/51 HACCP Verification and Validation  

The establishment produces ready-to-eat (RTE) beef jerky and performs RTE product sampling to verify 

their food safety system controls are effective in ensuring finished products are free of Salmonella spp. 

and Listeria monocytogenes. However, the accredited laboratory is analyzing 25 gram samples for 
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Salmonella. In order to have confidence in the establishment’s results the establishment should be 

analyzing a sample portion providing equivalent results to FSIS methods (e.g., 325 gram).  

 

39/51 Establishment Construction/Maintenance – Walls, Floors  

The raw meat chilling room had deteriorated concrete flooring resulting in two depressed areas 

retaining water and blood. The concrete coving at the floor/wall interface was also in poor repair with 

significant cracks and gaps at the junctures resulting in an inability to thoroughly clean these areas. 

 

60. Observação do Estabelecimento 

 

19/51 Verificação e validação do HACCP 

O estabelecimento produz carne seca pronta para consumo (RTE) e realiza amostragem de produtos 

RTE para verificar se os controles do sistema de segurança alimentar são eficazes para garantir que 

produtos acabados estejam livres de Salmonella spp. e Listeria monocytogenes. No entanto, o 

laboratório acreditado está analisando amostras de 25 gramas para Salmonella. Para ter confiança nos 

resultados do estabelecimento, o estabelecimento deve analisar uma porção de amostra que forneça 

resultados equivalentes aos métodos do FSIS (por exemplo, 325 gramas). 

 

39/51 Estabelecimento Construção / Manutenção - Paredes, Pisos 

A sala de refrigeração de carne crua deteriorou o piso de concreto, resultando em duas áreas 

deprimidas retendo água e sangue. A cobertura de concreto na interface piso / parede também estava 

em mau estado de conservação, com rachaduras e intervalos significativos nas junções, resultando na 

incapacidade de limpar completamente essas áreas. 
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60. Observation of the Establishment  

 

This establishment stopped slaughter activities designed to supply beef for export to the United States. 

It mainly produces cooked frozen and canned and pouched beef products using raw materials received 

from approved establishments.  
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15. The establishment does not mention or makes reference to the procedures it implements to ensure 

the safety of water used in the processes. However, the establishment has developed a multitier 

approach to control the microbial quality of the water. The controls include controls at points of 

collection and sampling in accordance with Brazil regulations, and interventions that render the water 

acceptable.  

 

45. Organic residue had accumulated on the surfaces of the rollers where trays of cans and pouches are 

transported. The frequency of cleaning of those surfaces was reportedly occurring on a weekly basis, 

but an assessment of multiple sites where the problem was present indicates that such frequency might 

not be adequate to ensure sanitary conditions. 

 

60. Observação do Estabelecimento 

 

Este estabelecimento interrompeu as atividades de abate destinadas a fornecer carne bovina para 

exportação para os Estados Unidos. Produz principalmente produtos de carne bovina cozida congelada 

e enlatada e embalada, utilizando matérias-primas recebidas de estabelecimentos aprovados. 

 

15. O estabelecimento não menciona ou faz referência aos procedimentos que implementa para 

garantir a segurança da água utilizada nos processos. No entanto, o estabelecimento desenvolveu uma 

abordagem multicamadas para controlar a qualidade microbiana da água. Os controles incluem 

controles em pontos de coleta e amostragem de acordo com os regulamentos do Brasil, e intervenções 

que tornam a água aceitável. 

 

45. O resíduo orgânico acumulou-se nas superfícies dos rolos onde as bandejas de latas e bolsas são 

transportadas. A frequência de limpeza dessas superfícies teria ocorrido semanalmente, mas uma 

avaliação de vários locais onde o problema estava presente indica que tal frequência pode não ser 

adequada para garantir condições sanitárias. 
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60. Observation of the Establishment  

 

10/51 Implementation of SSOPs  

Multiple hindquarters entering the deboning room on a rail were observed by the FSIS auditor to have 

direct product contamination including rail dust, a 1.5 inch piece of hair on hide strip on one quarter 

and one quarter with an extensive thick smear of green/brown substance across the entire cut surface 

of the hock and around the contact points with the carcass hook. The establishment’s SSOP plan failed 

to prevent direct product contamination.  
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22/51 HACCP Records  

HACCP monitoring records for CCP1B did not include actual time and initials and ongoing verification 

records do not include the date, time, type of ongoing verification activity, or results.  

 

35/51 Residue 

The CCA has not issued instructions to establishments and in-plant inspectors that require the 

establishment to hold or maintain control over any livestock carcass selected for directed monitoring 

residue sampling under the national residue plan (PNCRC) until the official test results are reported. 

Consequently, the establishment may export carcasses or parts with violative residues to the United 

States. This is a repeat finding from the 2015 FSIS audit.  

 

39/51 Establishment Construction 

Multiple deficiencies in the maintenance of overhead structures were observed by the FSIS auditor in 

the slaughter and deboning and repack rooms. Observations included rusty cables over the high legging 

stand and evisceration stands. In the repack room, there was an approximate 1.5 inch hole in a metal 

plate around a pipe where it passed through the ceiling. There were multiple gaps around other pipes 

where they passed through the ceiling. In multiple locations the seams of the overhead ceiling were 

separating and resulting in gaps and rusty discoloration. These findings created insanitary conditions 

that could lead to product contamination. 

 

In the deboning room and other product hallways throughout the facility there were multiple areas with 

deterioration of the concrete floor resulting in wide and deep cracks and divots. There were several 

areas where the concrete coving at the wall/floor juncture was deteriorating with broken and rough 

surfaces and cracks. These areas cannot be effectively cleaned and result in the accumulation of 

moisture and water in low points, thereby creating insanitary conditions. 

 

60. Observação do Estabelecimento 

 

10/51 Implementação de SSOPs 

Múltiplos quartos traseiros entrando na sala de desossa em um trilho foram observados pelo auditor do 

FSIS para ter contaminação direta do produto, incluindo poeira do trilho, um pedaço de cabelo de 1,5 

polegada na faixa de couro em um quarto e um quarto com um esfregaço espesso de substância verde / 

marrom toda a superfície de corte do jarro e em torno dos pontos de contato com o gancho da carcaça. 

O plano SSOP do estabelecimento não conseguiu impedir a contaminação direta do produto. 

 

22/51 Registros HACCP 

Os registros de monitoramento de HACCP para CCP1B não incluíram o tempo real e as iniciais e os 

registros de verificação em andamento não incluem a data, a hora, o tipo de atividade de verificação em 

andamento ou os resultados. 

 

35/51 Resíduo 
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O CCA não emitiu instruções para estabelecimentos e inspetores na fábrica que exigem que o 

estabelecimento mantenha ou mantenha controle sobre qualquer carcaça de gado selecionada para 

monitoramento direto da amostragem de resíduos sob o plano nacional de resíduos (PNCRC) até que os 

resultados oficiais do teste sejam relatados. Consequentemente, o estabelecimento pode exportar 

carcaças ou partes com resíduos violados para os Estados Unidos. Esta é uma descoberta repetida da 

auditoria do FSIS de 2015. 

 

39/51 Estabelecimento Construção 

Múltiplas deficiências na manutenção de estruturas aéreas foram observadas pelo auditor do FSIS nas 

salas de abate e desossa e reembalagem. Observações incluíram cabos enferrujados sobre o suporte de 

legging alto e estandes de evisceração. Na sala de reembalagem, havia um orifício aproximado de 1,5 

polegada em uma placa de metal ao redor de um cano onde passava pelo teto. Havia várias lacunas em 

torno de outros canos, onde passaram pelo teto. Em vários locais, as juntas do teto suspenso estavam 

se separando e resultando em lacunas e descoloração enferrujada. Essas descobertas criaram condições 

insalubres que podem levar à contaminação do produto. 

 

Na sala de desossa e em outros corredores de produtos em toda a instalação, havia várias áreas com 

deterioração do piso de concreto, resultando em rachaduras e fendas largas e profundas. Havia várias 

áreas em que a junção de concreto na junção parede / piso estava se deteriorando com superfícies e 

rachaduras quebradas e ásperas. Essas áreas não podem ser efetivamente limpas e resultam no 

acúmulo de umidade e água em pontos baixos, criando assim condições insalubres. 
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60. Observation of the Establishment  

 

2 7, 11 Written SSOPs; Sanitary Operations 

/51 The FSIS auditor observed a stainless table with meat particles used to recondition dropped product 

in the deboning room. The reconditioning table and area lacked a lavatory for hand-washing and lacked 

a means of sanitizing utensils used to trim product during the reconditioning process. Review of the 

establishment’s written SSOP plan revealed a lack of specific procedures to be followed by 
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establishment personnel when reconditioning product that had fallen to the floor. The establishment's 

stated practice is to clean the table between breaks by wiping and spraying with 70% alcohol. The 

procedures as described are inadequate to ensure sanitary practices are developed, implemented, 

monitored, and maintained. The SIF personnel failed to identify the insanitary practices during 

reconditioning and the lack of specific written procedures sufficient to ensure a sanitary process and 

prevent cross-contamination of products and surfaces.  

 

11, 46 Implementation of SSOPs; Sanitary Operations; Equipment  

/51 At the carcass splitting station the FSIS auditor observed direct contact of carcasses with non-food-

contact and insanitary surfaces including the housing cover of the split saw motor, the discharge hose, 

and electric supply cord was noted for repeated carcasses. In addition, there was extensive build-up of 

organic debris and blood on the FCS below the split saw. The SIF personnel failed to identify this 

deficiency. The establishment implemented short-term corrective actions.  

 

11, 39 Maintenance and Evaluation of SSOPs; Construction  

/51 The FSIS auditor identified that the face plate at the foot of the zero tolerance stand is constructed 

of painted iron and included gaps between the face plate and perpendicular base. The surface is 

contacted by carcasses moving on the chain rail. The surface is not amenable to thorough cleaning and 

sanitizing. This deficiency was first identified during a supervisory visit in 2014 and has subsequently 

been identified during supervisory visits and by SIF as an area requiring modification. Despite the 

deficiency being documented by SIF personnel on multiple occasions over the previous 2.5 years, the 

establishment corrective actions and SIF verification process has been inadequate in ensuring resolution 

of the finding.  

 

22/51 HACCP Records  

The establishment HACCP monitoring records did not include the time and initials for each monitoring 

result. 

 

60. Observação do Estabelecimento 

 

2 7, 11 Escritos SSOPs; Operações Sanitárias 

/51 O auditor do FSIS observou uma mesa de aço inoxidável com partículas de carne usadas para 

recondicionar o produto descartado na sala de desossa. A mesa e a área de recondicionamento não 

dispunham de um lavatório para a lavagem das mãos e não dispunham de um meio de higienizar 

utensílios usados para aparar o produto durante o processo de recondicionamento. A revisão do plano 

escrito da SSOP do estabelecimento revelou uma falta de procedimentos específicos a serem seguidos 

pelo pessoal do estabelecimento ao recondicionar o produto que caiu no chão. A prática declarada do 

estabelecimento é limpar a mesa entre os intervalos, limpando e pulverizando com álcool a 70%. Os 

procedimentos descritos são inadequados para garantir que práticas sanitárias sejam desenvolvidas, 

implementadas, monitoradas e mantidas. O pessoal do SIF não conseguiu identificar as práticas 

insalubres durante o recondicionamento e a falta de procedimentos escritos específicos suficientes para 

garantir um processo sanitário e evitar a contaminação cruzada de produtos e superfícies. 
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11, 46 Implementação de SSOPs; Operações Sanitárias; Equipamento 

/51 Na estação de decomposição de carcaças, o auditor do FSIS observou o contato direto das carcaças 

com superfícies insalubres e de contato com alimentos, incluindo a tampa da caixa do motor de serra 

dividida, a mangueira de descarga e o cabo de alimentação elétrica para carcaças repetidas. Além disso, 

houve uma extensa acumulação de detritos orgânicos e sangue no FCS abaixo da serra dividida. O 

pessoal do SIF não conseguiu identificar essa deficiência. O estabelecimento implementou ações 

corretivas de curto prazo. 

 

11, 39 Manutenção e Avaliação de SSOPs; Construção 

/51 O auditor do FSIS identificou que a placa frontal ao pé da base de tolerância zero é construída em 

ferro pintado e incluiu intervalos entre a placa frontal e a base perpendicular. A superfície é contatada 

pelas carcaças que se movem no trilho da corrente. A superfície não é passível de limpeza e sanitização 

completas. Esta deficiência foi identificada pela primeira vez durante uma visita de supervisão em 2014 

e foi subsequentemente identificada durante as visitas de supervisão e pelo SIF como uma área que 

requer modificações. Apesar de a deficiência ser documentada pelo pessoal do SIF em várias ocasiões 

nos últimos 2,5 anos, as ações corretivas do estabelecimento e o processo de verificação do SIF foram 

inadequados para garantir a resolução da descoberta. 

 

22/51 Registros HACCP 

O estabelecimento de registros de monitoramento HACCP não incluiu o tempo e as iniciais para cada 

resultado de monitoramento. 
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Appendix B: Foreign Country Response to Draft Final Audit Report 
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ANEXO 

Resposta das autoridades competentes do Brasil às recomendações do relatório da auditoria realizada de 15 de maio a 2 de junho de 2017 para 

avaliar os sistemas de inocuidade dos alimentos que regem os produtos cárneos exportado para os EUA. 

 

Nº Recomendação Ação proposta pela Autoridade Competente Central 

01 A Autoridade Competente 
Central (CCA) não desenvolveu 
políticas e procedimentos para 
identificar áreas potenciais onde 
possam surgir conflitos de 
interesse entre pessoal e os 
estabelecimentos 
regulamentados onde trabalham. 

Os funcionários públicos que trabalham na fiscalização estão sujeitos à legislação sobre conflitos de 
interesses conforme abaixo: 
 
I - Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, que aprova o Código de Ética Profissional dos Servidores 
Públicos Civis do Poder Executivo Federal; e 
 
II - Decreto 6.029, de 1º de fevereiro de 2007, que cria o Sistema de Gestão de Ética do Poder Executivo 
Federal; e estabelece outras disposições. 
 
Quaisquer investigações de casos de conflito de interesses no âmbito do MAPA podem ser conduzidas 
pela Comissão de Ética cujas competências são definidas na Portaria 604, de 18 de agosto de 2009, ou na 
Corregedoria/SE/MAPA, conforme o caso, estabelecido no Artigo 6 do Decreto 8.852, de 20 de setembro 
de 2016. 
 
Ressaltamos que a Corregedoria) tem tarefas semelhantes ao inspetor geral do USDA, com exceção do 
poder de mandar para a prisão ou realizar uma investigação criminal, que é realizada pelo Poder 
Judiciário, pela Polícia Federal e pela Polícia Federal.  
 
Escritório no Brasil. 
O Ministério da Agricultura (MAPA) possui os seguintes principais canais para receber denúncias: 
1) Website: http://www.agricultura.gov.br/ouvidoria/ouvidoria; 
2) Centro de Relacionamento: 0800 704 1995; 
3) e-mail: ouvidoria@agricultura.gov.br; e 

http://www.agricultura.gov.br/ouvidoria/ouvidoria
mailto:ouvidoria@agricultura.gov.br
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4) audição com o Provedor de Justiça: (61) 3218-2089 / Endereço: Esplanada dos Ministérios - Bloco “D” - 
Ed. Sede - 2º andar - sala 202. 
 
Qualquer cidadão, empresário ou funcionário público pode fazer uma acusação usando a investigação 
canal. 
 
Salientamos também que toda a equipe de funcionários públicos que trabalham na inspeção de um 
estabelecimento elegível para exportação para os Estados Unidos é exclusivamente pago pelo Governo, 
seja Federal, Estado ou Municipal. Está definido na Circular n ° 111/2015 / CGPE / DIPOA, de 3 de 
dezembro de 2015. 
 
Esta condição é obrigatória para um estabelecimento a ser adicionado à lista de exportadores e é 
verificada no processo de aprovação conforme item 12 do Anexo II do Memorando-Circular 
176/2016 / DHC / CGI / DIPOA, de 15 de julho de 2016, e periodicamente verificada para a aprovação a 
ser mantido conforme o inciso II, item 3, do Memorando69 / 2016 / CGCOA / DIPOA. 
 
Os funcionários públicos concedidos ao MAPA mediante Acordos de Cooperação Técnica (TCA) via seleção 
pública (concurso público ou procedimentos simplificados de selecção pública). 
 
O MAPA não possui uma hierarquia sobre a autoridade estadual ou municipal que concedeu a servidores 
para trabalhar no Serviço de Inspeção Federal (SIF) e não interfere com a seleção processos executados 
por eles. Se o funcionário público concedido não tiver desempenho adequado no Serviço de Inspeção 
Federal (SIF), o MAPA solicita ao poder concedente que o substitua. 
 
Também é importante ressaltar que a investigação sobre a operação de “carne fraca” pela Polícia Federal 
durou mais de dois anos e utilizou instrumentos jurídicos autorizados pelos tribunais, como grampos 
telefônicos, levantamento de taxas e sigilo bancário, que não estão disponíveis para o MAPA e, como já 
foi informado, esse tipo de investigação só pode ser autorizado/liderado pelo Poder Judiciário, pela Polícia 
Federal ou pelo Ministério Público Federal. 
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Exemplos de que o sistema é capaz de detectar, investigar e punir quaisquer funcionários públicos 
envolvidos irregularidades (incluindo conflitos de interesses) são: operações da Polícia Federal que 
resultaram em prisão de funcionários públicos ou demissão; O ombudsman do MAPA recebeu 145 
denúncias em julho 2017 (64 foram concluídas e 81 estão sob investigação nos departamentos técnicos); 
e 56 auditorias foram desencadeadas pelo DIPOA/SDA em estabelecimentos de produtos animais (carne, 
leite, ovos, mel e peixe) para esclarecer estas acusações.  

02 O CCA não verifica se as 
informações regulamentares 
fornecidas aos veterinários 
oficiais de supervisão são 
comunicadas de forma 
consistente aos seus 
subordinados. 

Todas as informações emitidas pelo DIPOA/SDA que precisam ser comunicadas aos funcionários públicos 
que trabalham no Serviço de Inspeção Federal (SIF) são publicadas no Sistema de Informações Gerenciais 
do Serviço de Inspeção Federal (SIG-SIF). 
 
Este sistema é acessado na Internet com um usuário e senha de servidor público exclusivo: A equipe de 
funcionários públicos de inspeção local é composta de veterinários oficiais (que correspondem ao PHV) e 
agentes de inspeção (que correspondem a CSI ou inspetores de alimentos/linha). A maior parte da 
informação é divulgada aos veterinários oficiais. No entanto, se as informações publicadas precisarem ser 
encaminhadas aos agentes de inspeção, o veterinário oficial deve certificar-se de que seja feito. O envio 
de informações do veterinário oficial para sua equipe pode ou não ser registrado. Quando é registrado, é 
feito através de uma comunicação oficial - ofício ou memorando - ou por meio de treinamento. 
 
Deve-se ressaltar que, além de orientar e avaliar diariamente o trabalho dos agentes de inspeção pelo 
veterinário oficial local (não existe um formulário oficial para essa avaliação, nem uma frequência 
estabelecida), o desempenho da equipe é avaliado a cada 3 meses na Parte II do formulário do Relatório 
de Supervisão estabelecido pelas Normas Internas do DIPOA / SDA (Norma Interna) 2/2017. 
 
A falha em executar os procedimentos do Serviço Oficial devido a informações regulatórias desatualizadas 
é inserida pelo Supervisor no Campo 11 da Parte 2 do relatório para os matadouros, ou no campo 8 da 
Parte 2 do relatório para os não-frigoríficos. As fiscalizações nos estabelecimentos qualificados para 
exportar para os EUA são conduzidas por uma equipe externa, isto é, por funcionários públicos que não 
trabalham naquela instalação específica, nem em outra usina qualificada para exportar para os EUA. 

03 O CCA não verifica se os 
inspetores na fábrica 

A resposta a esta descoberta foi dada no item 2. 
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desempenham suas funções 
atribuídas de maneira 
consistente com as instruções 
emitidas. 

 
 
 
 

04 O CCA não desenvolveu 
procedimentos para padronizar a 
avaliação de competência e 
desempenho do pessoal de 
inspeção em fábrica atribuído a 
estabelecimentos certificados 
nos Estados Unidos. 

O desempenho da equipe de inspeção é realizado de três maneiras: uma avaliação periódica 
regulamentada pelo nível administrativo do MAPA, uma avaliação periódica durante uma Supervisão ou 
Auditoria e uma avaliação contínua pelo veterinário oficial de sua equipe de funcionários públicos. 
 
A avaliação regulamentada pelo nível administrativo do MAPA é descrita no seguinte link: 
http://agronet.agricultura.gov.br/servicos-menu-lateral/avaliacao-de-desempenho  
A avaliação feita pelo veterinário oficial ou durante uma Supervisão ou Auditoria foi detalhada no item 2. 
 
Destacamos que, diferentemente do que um supervisor de linha de frente encontra nas avaliações 
realizadas nas equipes dos funcionários do FSIS, no Brasil a equipe de inspeção é avaliada pelo Supervisor 
e os achados são registrados conforme descrito no item 2. 
 
A conclusão dos auditores do FSIS não está fundamentada porque foi baseada em descobertas isoladas, 
tais como: um preenchimento incorreto da revisão pré-embarque (as medidas corretivas foram relatadas 
no plano de ação para SIF 4400), a falta de amostragem para testes STEC (as medidas corretivas foram 
descritas no item 9), não conformidade nos procedimentos post mortem nas linhas de inspeção de cabeça 
e fígado (as medidas corretivas foram relatadas no plano de ação para SIF 385) e a não conformidade 
enviar amostras de charque para testes microbiológicos a um laboratório oficial inadequado (as medidas 
corretivas foram relatadas no item 10). Todas essas descobertas e suas correções foram comentadas 
neste plano de ação e seus apêndices. 

05 Os procedimentos de inspeção 
post-mortem implementados são 
inadequados para garantir que 
apenas as carcaças saudáveis, 
livres de contaminação e defeitos 
recebam a marca de inspeção. 

Durante a inspeção post mortem, no Brasil, as linhas de inspeção de carcaças garantem que 100% das 
carcaças sejam inspecionadas pelo Serviço Oficial, seja no lado medial ou lateral, em busca de qualquer 
contaminação visível (incluindo contaminação fecal, ingesta ou leite), e sua remoção é obrigatória na linha 
de inspeção ou no Departamento de Inspeção Final (DIF) (uma instalação semelhante à disposição final 
nos EUA), quando houver uma área contaminada mais extensa ou se a contaminação exigir mais tempo e 
atenção. 

http://agronet.agricultura.gov.br/servicos-menu-lateral/avaliacao-de-desempenho
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A velocidade média de abate no Brasil é muito mais lenta do que nos EUA. A velocidade de abate é um 
fator relevante para que as linhas de inspeção sejam dotadas de pessoal. Como padrão, existem dois 
agentes de inspeção na plataforma alta (que inspecionam a parte superior das carcaças) e um agente de 
inspeção na plataforma baixa (que inspeciona a parte inferior das carcaças). O serviço oficial local tem 
autonomia para alocar mais um agente de inspeção para realizar os procedimentos nas linhas de inspeção 
de carcaça superior ou inferior, se necessário, e considerando o tempo mínimo para realização da 
inspeção. 
 
A limpeza da contaminação pelo serviço oficial não prejudica a inspeção da saúde. 
 
Os procedimentos de inspeção foram fortalecidos pelo Memorando nº 40/2017 / DIPOA / SDA de 
23 de 2017. 
 
É importante ressaltar que o monitoramento e verificação do CCP 1B (tolerância zero para ingesta, 
contaminação fecal e leite) realizada pelos estabelecimentos não substitui as linhas oficiais de inspeção da 
carcaça sob nenhuma circunstância. 
 
Outro ponto importante a ser ressaltado é que a verificação oficial da CCP 1B pelo serviço oficial local, 
com base nas Normas Internas do DIPOA (Norma Interna) 01/2017 e no Memorando 52/2017 / CGCOA / 
DIPOA não substitui as linhas oficiais de inspeção de carcaças sob nenhuma circunstância. 

06 Os produtos TPCS brasileiros 
reinspecionados no ponto de 
entrada dos Estados Unidos 
demonstram uma tendência de 
violações anormais de 
contêineres. 

Os procedimentos de controle aplicados à fabricação de produtos processados termicamente foram 
revisados conforme o Memorando nº 113/2017/CGCOA/DIPOA de 16 de julho de 2017. É uma medida 
adicional e temporária que deverá prevalecer até a revisão da regulamentação em vigor. Circular n ° 
028/DICAR, de 19 de junho de 1978, e a Circular n ° 285/2005/CGPE/DIPOA, de 24 de junho de 2005. 
A eficácia das medidas é comprovada pela redução acentuada no número de violações no POE para esta 
categoria de produto. 

07 Funcionários de nível superior 
não analisaram e acompanharam 
adequadamente os relatórios de 

Esta conclusão baseou-se na seguinte conclusão: "A revisão do gerente da SIPOA do relatório de revisão 
supervisora e plano de ação do estabelecimento não abordou que o pessoal da inspeção na fábrica não 
havia respondido às preocupações relatadas na inspeção da fábrica e o estabelecimento também omitiu 
sua resposta a não conformidade relatada ". (nossa ênfase). 
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supervisão periódicos e os planos 
de ação. 

Essa não conformidade é isolada e não apóia a conclusão dos auditores do FSIS/USDA. Foi corrigido de 
acordo com as medidas corretivas do plano de ação do estabelecimento SIF 1690. 
 
Deve-se esclarecer que o objetivo do DIPOA/SDA (CCA) é auditar dois SIPOA/SISA/SIFISA (Escritórios 
Distritais) por ano, de acordo com a Circular nº 088/2015/CGI/DIPOA, de 6 de novembro de 2015. A 
auditoria de serviços, o formulário de relatório no Apêndice do Memorando 02/2016/CGCOA/DIPOA, de 
18 de maio de 2016, é utilizado e possui verificação direta de uma amostra de 10% dos Relatórios de 
Supervisão emitidos e da análise do SIPOA/SISA/SIFISA com base nesses relatórios (campos 10 e 11 do 
relatório de auditoria do serviço). 
 
Sete Serviços foram auditados desde 2015 e foram encontrados incumprimentos em todos eles. O DIPOA/ 
SDA avaliou e aprovou seus planos de ação, que estão em andamento. 

08 O pessoal de inspeção não aplica 
adequadamente os requisitos 
regulamentares de saneamento 
para evitar a criação de 
condições insalubres e a 
contaminação direta do produto. 

Como foi declarado na Auditoria do FSIS/USDA: “Os auditores do FSIS observaram que os registros de 
inspeção e estabelecimento eram geralmente representativos das condições sanitárias reais do 
estabelecimento.” Portanto, a conclusão desta conclusão não está fundamentada. As não conformidades 
detectadas foram isoladas e foram corrigidas de acordo com os planos de ação individuais dos 
estabelecimentos. 
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09 O pessoal de inspeção não avalia 
com precisão o projeto e a 
implementação dos sistemas 
HACCP dos estabelecimentos e 
não conduz uma amostragem de 
verificação adequada de 
produtos. 

A verificação do plano HACCP por escrito pelo serviço oficial local é definida nas Normas Internas do 
DIPOA (Norma Interna) 01/2017 e a verificação das atividades de supervisão é definida nas Normas 
Internas do DIPOA (Norma Interna) 02/2017. 
 
Segundo os auditores do FSIS, a conclusão do item VII do Relatório de Missão baseou-se no seguinte: 
 
a) A ausência de documentação para fornecer base para a análise de perigos, em um estabelecimento, 
para garantir a segurança da água utilizada nos processos de produção; 
 
b) A não conformidade no procedimento de amostragem para o teste STEC em um estabelecimento 
(considerou o peso em vez do número de peças); e  
 
c) a falta de amostragem oficial aleatória para o teste STEC. Essas três descobertas não apóiam a 
conclusão dos auditores do FSIS. 
 
A análise de risco pode ser determinada nos regulamentos ou com base científica. O monitoramento da 
qualidade da água nos estabelecimentos aptos a exportar para os Estados Unidos é definido por uma 
legislação, ou seja, obrigatória conforme o Memorando 34/2016/CGI/DIPOA de 22 de abril de 2016 e o 
item 2 do Memorando 52/2017/CGCOA/DIPOA, de 10 de abril de 2017. Destacamos que os parâmetros de 
qualidade foram atualizados no Memorando nº 53/2017/CGCOA/DIPOA, de 12 de abril de 2017. 
 
Com relação à não conformidade encontrada no procedimento de amostragem do estabelecimento em 
relação ao teste de STEC, o achado foi isolado e foi corrigido de acordo com as medidas corretivas do 
estabelecimento do SIF 4400. 
 
A amostra oficial randomizada para o teste STEC foi definida pelo Tópico 5 do Manual de Amostragem de 
Produtos Animais publicado em julho de 2017 e apresentado pelo Memorando nº 22/2017/CGPE/DIPOA, 
de 13 de julho de 2017. 

10 Os métodos oficiais de análise 
química usados pelos 

Embora a descoberta indique “análise química”, a não conformidade diz respeito aos testes 
microbiológicos. 
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laboratórios do governo são 
inconsistentes com os requisitos 
do FSIS. 

Esta não conformidade foi isolada e foi imediatamente corrigida. O serviço oficial local em um 
estabelecimento estava enviando amostras de carne seca para testes microbiológicos a um laboratório 
oficial inadequado. 
 
O Serviço Oficial foi instruído sobre o laboratório correto e três amostras oficiais foram tomadas naquele 
momento com os números SIF226/RS/061, 062 e 063/2017. Os resultados em anexo estão em 
conformidade com a legislação em vigor. 

11 O CCA não instruiu os 
estabelecimentos e inspetores 
internos a manter as carcaças de 
gado selecionadas para 
amostragem de resíduos até que 
os resultados aceitáveis sejam 
recebidos. 

O objetivo das amostras colhidas pelo Serviço Oficial para a amostragem definida pelo Plano Nacional de 
Controle de Resíduos e Contaminantes - PNCRC é realizar a verificação oficial na cadeia de produção. 
Nesta fase do Plano, a amostragem de matrizes (fígado, rim, músculo, etc.) não implica na imobilização da 
carcaça até que os resultados do teste sejam recebidos. 
 
Quando as amostras são violadas, um processo de investigação oficial é iniciado e inclui o matadouro e a 
fazenda de origem desses animais (para avaliar o manuseio e insumos usados). Nesta fase da investigação, 
cinco lotes consecutivos do mesmo proprietário da fazenda e da mesma fazenda são oficialmente 
amostrados e suas respectivas carcaças são detidas até que os resultados sejam recebidos para avaliação 
oficial. 
 
O resultado da investigação determina ações abrangentes na cadeia de produção e não apenas nas 
carcaças monitoradas. 
 
O procedimento de investigação está definido na Portaria SDA/MAPA nº 396, de 23 de novembro de 
2009. 
 
Por fim, esclarecemos que a detecção de infrações que representam risco à saúde pública determina a 
adoção das ações necessárias para o recolhimento de todos os lotes de produtos envolvidos, conforme o 
parágrafo único do artigo 81 do Decreto nº 9.103, de 29 de março de 2017. 

 

 


