
REGRAS DE ISENÇÃO PARA EMISSÃO DE PARECER DE 

IMPORTAÇÃO SÊMEN/ANIMAL 

 
 

1) Definição dos predicados para fins de Parecer de Importação. 

a. Estará isenta de pagamento de taxa de parecer de 

importação expedido pela ABCCH, a operação de 

importação de sêmen de garanhões relacionados 

entre os 30 primeiros do ranking das 3 modalidades 

olímpicas, divulgado pela WBFSH (World Breeding 

Federation for Sport Horses) em sua mais recente 

edição. 

 

b. Estará isenta de pagamento de taxa de parecer de 

importação expedido pela ABCCH, a operação de 

importação de garanhões licenciados para a 

reprodução em seus respectivos studbooks de origem, 

devidamente reconhecidos pela WBFSH (World 

Breeding Federation for Sport Horses), além de 

possuírem em sua linha materna, até a 4ª. geração, 

fêmeas relacionadas entre os 50 primeiros do ranking 

de fêmeas (“breeding value”) de seus respectivos 

studbooks de origem, devidamente reconhecidos pela 

WBFSH (World Breeding Federation for Sport Horses). 

 

c. Estará isenta de pagamento de taxa de parecer de 

importação expedido pela ABCCH, a operação de 

importação de matrizes cujos nomes estejam 

relacionados entre os 50 primeiros do ranking de 

fêmeas (“breeding value”) de seus respectivos 

studbooks de origem, devidamente reconhecidos pela 

WBFSH (World Breeding Federation for Sport Horses), 

bem como descendentes que possuam em sua linha 

materna até a 4ª. geração, fêmeas relacionadas entre 

os 50 primeiros do ranking de fêmeas (“breeding 

value”) de seus respectivos studbooks de origem, 

devidamente reconhecidos pela WBFSH (World 

Breeding Federation for Sport Horses). 

 



c 1.  Estará isenta de pagamento de taxa de parecer de 

importação expedido pela ABCCH, éguas ou potras 

provenientes dos Stud Books colocados entre os cinco 

melhores Ranking da WBFSH do ano de 2011, da 

seguinte forma: 

 - KWPN - Filha direta de uma égua com predicado 
Prestatie. 

 - Holsteiner – Filha direta de uma égua com premiação 
Verband Premium (VP). 

 - Sela Francesa – Filha direta de uma égua com índice 

Blup superior a 134. 

 - Sela Belga (BWP) – Elaboração de pesquisa no 

referido Stud Book para saber se existe algum tipo de 

predicado. 

 - Hanoveriano (HANN) -  Filha direta de uma égua 

com premiação Verband Premium (VP). 

 

d.  Cabe ao importador pleitear e 

comprovar no Stud Book da ABCCH, 

a justificativa para essa isenção. 
  

e.   A ABCCH fará a confirmação das informações e         

somente após isso será liberado o Parecer de 

Importação. 

     


