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ARTIGO   1o.  - A Associação Brasileira de Criadores de Gado Pardo-Suiço (ABCGPS) por expressa delegação do 
Ministério da Agricultura, Pecuária  e Abastecimento em contrato  celebrado com fundamento na 
Lei n. 4716 de 29 de junho de 1965 e em sua regulamentação aprovada pelo Decreto n. 58.984, de 
03 de agosto de 1966, e consoante o que prescreve a Portaria SNAP - n. 47 de 15 de outubro de 
1987, executará, em todo Território Nacional os serviços de Registro Genealógico da raça Pardo-
Suiça, na forma estabelecida neste Regulamento. 

 
 PARÁGRAFO ÚNICO  -  Serviço de Registro Genealógico (SRG) funcionará em dependência da 

A.B.C.G.P.S. em São Paulo - Capital. 
 
ARTIGO   2o.  - Constituem objetivos primordiais do SRG: 
 
 a)- realizar, com eficiência e regularidade e com incontestável cunho de seriedade e veracidade 

os trabalhos de registro e controle genealógico; 
 
 b)- comprovar a filiação, a linhagem e grau de sangue dos bovinos da raça Pardo-Suiça; 
 
 c)- zelar pela pureza da raça Pardo-Suiça criada no Brasil, através da perfeita identificação dos 

animais inscritos em seus livros, bem como a autenticidade e a legitimidade dos documentos 
que expedir com base em seus assentamentos; 

 
 d)- promover a fiscalização sistemática de todas as fazendas e locais onde houver criação da 

raça Pardo-Suiça, objetivando entre outros fins, comprovar o cumprimento regular das 
prescrições deste Regulamento; 

 
 e)- cuidar do aprimoramento zootécnico dos bovinos da raça Pardo-Suiça; 
 
 f)- anotar todas as ocorrências que lhes sejam comunicadas em cumprimento às normas 

contidas neste Regulamento de imperiosa observância; 
 
 g)- estimular a expansão da criação e o interesse pela exploração da raça Pardo-Suiça como 

produtora de leite e carne; 
 
 h)- executar os serviços de Registro Genealógico de acordo com o presente Regulamento 

aprovado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
 
 i)- habilitar e credenciar técnicos, encarregando-os dos serviços de identificação e inspeção de 

animais à serem registrados; 
 
 j)- supervisionar os rebanhos de animais registrados e controlados, objetivando a verificação do 

cumprimento de dispositivos regulamentares; 
 
ARTIGO   3o.  - Para cumprimento das atividades de Registro e Controle Genealógico o SRG exercerá o controle 

da padreação, da gestação, do nascimento, da filiação, do esquema de cruzamento, da 
identificação e da propriedade visando promover a inscrição dos bovinos da raça Pardo-Suiça que 
satisfaçam, as exigências e normas estabelecidas neste Regulamento. 

 
 PARÁGRAFO ÚNICO  - O SRG com base em seus assentamentos, procederá a 

expedição de certificados de Registro Genealógico e Controle de 
Genealogia e de propriedade, bem como, de qualquer outra 
documentação ligada às suas finalidades específicas. 

 
ARTIGO   4o.  - Os trabalhos de registros e controles genealógicos à cargo da ABCGPS serão custeados: 
 
 a)- pelos emolumentos, cobrados de acordo com a tabela da ABCGPS e aprovada pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, multas e demais rendas; 
 
 b)- pelos recursos oriundos de doações ou contribuições de qualquer procedência; 
 
ARTIGO   5o.  - O SRG contará em suas estruturas com: 
 
 I – Superintendência do Serviço de Registro Genealógico – SSRG:: 
 
 a)- Superintendente do Serviço de Registro Genealógico, titular e suplente; e 
 

CAPÍTULO I 

DA ORIGEM E DOS FINS 
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 b)- Seção Técnica Administrativa - STA, compreendendo os seguintes setores: 
 
 b.1)- Protocolo; 
 
 b.2)- Comunicações; 
 
 b.3)- Análise, processamento de dados e estatística; 
 
 b.4)- Emissão de Certificados de Registros, Controles de Genealogia e documentos; 
 
 b.5)- Arquivo de informações e documentos; 
 
 II – Conselho Deliberativo Técnico – CDT 
 
ARTIGO   6o.  - A Superintendência do Serviço de Registro Genealógico formada pelos Superintendentes do 

Serviço de Registro Genealógico, titular e suplente, e pela Seção Técnica Administrativa. 
 
 

 PARÁGRAFO ÚNICO  - Outras estruturas de apoio ao Serviço de Registro Genealógico poderão 
ser criadas desde que não contrariem o disposto no Decreto nº 8.236, de 5 
de maio de 2014 e da Instrução Normativa Nº 36, de 09 de outubro de 
2014. 

 
 
 

 
 
ARTIGO   7o.  - O Serviço de Registro Genealógico (SRG) será dirigido pelos Superintendentes titular e suplente, 

obrigatoriamente Médico-Veterinário, Engenheiro Agrônomo ou Zootecnista, de comprovada 
experiência em bovinocultura e tradição no exercício da especialidade, que serão indicados por seu 
presidente, ou ocupante de cargo equivalente, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. 

 
 PARÁGRAFO ÚNICO  - A admissão do Superintendente do SRG, ficará condicionada à 

aprovação prévia do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento cabendo procedimento idêntico sempre que 
ocorrer sua substituição. 

 
ARTIGO   8o.  - O SRG contará para cumprimento de suas atribuições e finalidades, com um quadro de servidores, 

diretamente subordinados ao Superintendente do SRG, sendo um deles designado para exercer as 
funções de Secretário. 

 
ARTIGO   9o.  - Compete ao Superintendente do SRG, além da direção, coordenação e supervisão dos trabalhos 

de Registros e Controles Genealógicos: 
 
 a)- cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento e quaisquer decisões ou atos subsequentes 

emanados de órgãos competentes; 
 
 b)- estabelecer as diretrizes técnicas que permitam ao SRG atender com presteza e eficiência as 

suas finalidades; 
 
 c)- coordenar, monitorar, avaliar e supervisionar os trabalhos; 
 
 d)- credenciar e descredenciar os inspetores de registro genealógico e aplicar-lhes as 

penalidades por descumprimento de normas previstas no regulamento do Serviço de Registro 
Genealógico da entidade; 

 
 e)- orientar os Inspetores nos trabalhos de Inspeção Zootécnica, fiscalização e identificação de 

animais para efeito de registro, incluindo a escrita zootécnica dos criadores e as diversas 
comunicações, proporcionando-lhes elementos para o cabal desempenho de suas atribuições; 

 
 f)- promover, quando necessário, a identificação de animais para fins de registro ou controle, 

exposição ou leilão, além de realizar na falta de técnicos, os trabalhos de inspeção de 
estabelecimentos da criação dos bovinos da raça Pardo-Suiça na forma prevista neste 
Regulamento; 

 
 g)- sugerir ao Conselho Deliberativo Técnico da ABCGPS quaisquer modificações neste 

Regulamento, justificando-as especialmente sob o ponto de vista técnico; 
 
 h)- responsabilizar-se pelo acervo do SRG da raça e informações nele contidas; 

CAPÍTULO II 

DA SUPERINTENDÊNCIA DO SERVIÇO DE REGISTRO GENEALÓGICO-SSRG 
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 i)- promover, em conjunto com a Presidência da ABCGPS a organização e a divulgação dos 

dados do Registro Genealógico dos bovinos da raça Pardo-Suiça, inserindo também, quando 
conveniente, trabalhos realizados por criadores ou técnicos e resultados obtidos; 

 
 j)- emitir pareceres técnicos sobre questões zootécnicas, quando solicitado; 
 
 k)- assinar os certificados de registro e de controle genealógico, e demais documentos 

pertinentes; 
 
 l)- negar pedido de registro de animais que não atenda ao Regulamento do SRG; 
 
 m)- suspender ou cassar registros de animais, sempre que necessário, com base em fatos 

apurados; 
 
                                      n)- prestar informações e esclarecimentos pertinentes ao SRG ao Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, a qualquer tempo e sempre que solicitado; 
 
                                      o)- realizar auditoria em 3% dos rebanhos de animais registrados, para verificar o cumprimento 

dos dispositivos regulamentares; 
 
 p)- indicar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para aprovação, 

credenciamento do técnico que deva substituí-lo em seus impedimentos; 
 
 q)- apresentar a Presidência da ABCGPS, relatório anual dos trabalhos realizados pelo SRG, 

fazendo-o até no máximo no mês de março do ano subsequente, remetendo uma via dele ao 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e 

 
 r)- supervisionar o colégio de jurados. 
 
 
 
ARTIGO  10o.  - Compete a Seção Técnica Administrativa através de seus diversos setores: 
 
 a)- receber, conferir e protocolar todas as comunicações de ocorrências de coberturas, de 

nascimentos, de mortes, de transferências de embriões, de vendas etc.; 
 
 b)- analisar os documentos recebidos submetendo-os ao Superintendente do SRG; 
 
 c)- processar os dados necessários, com a finalidade de enviá-los ao Centro de Processamento 

de Dados para a devida computação; 
 
 d)- conferir os certificados de registros emitidos por computação eletrônica; 
 
 e)-   arquivar a documentação das ocorrências recebidas, bem como as   listagens, cds e 

pendrives dos Certificados de Registros e Controle de Genealogia emitidos; 
 

 
 
 
 
ARTIGO  11o.  - O Conselho Deliberativo Técnico, órgão de deliberação superior integrante do Serviço de Registro 

Genealógico, será composto de no mínimo 05(cinco) membros, associados ou não, sendo metade 
mais um  com formação profissional em Medicina Veterinária, Zootecnia ou Engenharia 
Agronômica e presidido por um dos referidos membros, eleito entre seus pares. 

 
ARTIGO  12o.  - O Conselho Deliberativo Técnico, contará obrigatoriamente, entre seus integrantes com o 

Superintendente de Registro Genealógico e com um técnico de uma das profissões citadas no 
artigo anterior, designado pelo órgão competente do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. 

 
                                         PARÁGRAFO ÚNICO  -  É vetado ao representante do MAPA a presidência do Conselho, e ao 

Superintendente Técnico a presidência do Conselho e o direito a voto. O 
presidente será eleito entre os membros do conselho na primeira reunião 
da gestão, é obrigatório que o presidente seja graduado em Medicina 
Veterinária, Zootecnia ou Engenharia Agronômica; 

  
ARTIGO  13o.  - O Conselho Deliberativo Técnico terá por finalidades principais: 
 
 a)- elaborar e atualizar o Regulamento do Serviço de Registro Genealógico, do qual o padrão 

racial é parte integrante, para análise e aprovação do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento; 

DA SEÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA 

CAPÍTULO III 

DO CONSELHO DELIBERATIVO TÉCNICO - CDT 
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 b)- deliberar sobre ocorrências referentes ao registro genealógico não previstas no Regulamento 

do Serviço de Registro genealógico; 
 
 c)- julgar recursos interpostos por criadores ou proprietários contra atos do Superintendente do 

Serviço de Registro Genealógico; 
 
 d)- propor alterações no Regulamento do Registro Genealógico quando necessário, submetendo-

as à apreciação e aprovação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
 
 e)- proporcionar o respaldo técnico ao Serviço de Registro Genealógico; 
 
 f)- atuar, como órgão de deliberação e orientação, sobre  assuntos de natureza técnica e 

estabelecer diretrizes com o objetivo de aprimorar e desenvolver a raça; 
 
                                  g)- encaminhar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento pedido de impedimento 

de exercício do Superintendente do Serviço de Registro Genealógico, aprovado em reunião do 
CDT; 

 
                                                 PARÁGRAFO ÚNICO  -   O CDT aprovará o seu regimento interno na primeira reunião da 

gestão. 
 
ARTIGO  14o.  - O criador ou proprietário, no prazo de quarenta e cinco dias, contado de sua notificação, poderá 

recorre das deliberações do CDT ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na 
unidade da federação onde se localiza a sede da entidade; 

 
 
 

  
 
ARTIGO  15o.  - Para efeito deste Regulamento entende-se como criador de bovinos da raça Pardo-Suiça, quem se 

dedique a criação desses animais em estabelecimentos próprios ou de terceiros e que como tal se 
inscreva no SRG da raça; 

 
ARTIGO  16o.  - Constituem obrigações do criador perante o SRG: 
 
 a)- cumprir as disposições deste Regulamento, na parte que lhes disser respeito; 
 
 b)- efetuar, pessoalmente ou por pessoa habilitada, as anotações de ocorrências no livro em seu 

poder; 
 
 c)- comunicar, nos prazos estabelecidos neste Regulamento, as ocorrências verificadas com 

animais de sua propriedade ou que estejam sob sua responsabilidade, bem como as 
anotações lançadas no livro; 

 
 d)- manter, rigorosamente em dia, a escrituração do livro do criador; 
 
 e)- manter a disposição do técnico do SRG o livro do criador, de sorte a apresentá-lo 

imediatamente sempre que solicitado; 
 
 f)- assumir integral responsabilidade pelas anotações assinaladas no livro por preposto ou 

representante seu considerando-as, para todos os efeitos, como de sua própria autoria; 
 
 g)- dispor de pessoa habilitada à prestar as informações que forem solicitadas pelo técnico do 

SRG em missão de inspeção; 
 
 h)- efetuar, com pontualidade, o pagamento de emolumentos ou multas que lhes tenham sido 

aplicadas por desrespeito as disposições deste Regulamento; 
 
 i)- atender, sem demora, aos pedidos de informações que lhes sejam dirigidos pelo SRG à 

respeito de suas atividades como criador; 
 
 j)- facilitar, ao técnico que proceder a inspeção de sua propriedade, o desempenho de sua 

missão atendendo, com solicitude e presteza as suas indagações e pondo à sua disposição 
os elementos de que dispuser; 

 
ARTIGO  17o.  - As inspeções aos estabelecimentos de criação, serão efetuadas tantas vezes quantas forem 

necessárias. 
 
ARTIGO  18o.  - Nenhum animal terá registro ou controle concluído sem que tenha sido previamente vistoriado e 

identificado por técnico do SRG. 
 

CAPÍTULO IV 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS CRIADORES 
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ARTIGO  19o.  - Sob denominação específica de bovinos da raça Pardo-Suiça compreende-se para efeitos de 

regulamentação os bovinos de qualquer idade ou sexo que como tal havendo sido cumpridas suas 
prescrições, tenham sido inscritos no SRG da raça Pardo-Suiça. 

 
ARTIGO  20o.  - Os bovinos da raça Pardo-Suiça, classificam-se em quatro classes à saber: 
 
 01. Puros de Origem (PO) que compreendem: 
 
  a)- os bovinos da raça Pardo-Suiça importados, portadores de documentação genealógica 

oficial do país de origem, com três gerações de ascendentes conhecidos e aprovadas 
pelo SRG; 

 
  b)- os produtos originários de bovinos da raça Pardo-Suiça puros de origem inscritos no 

SRG, nascidos no país obedecidas as normas deste Regulamento; 
 
  c)- os produtos originários de inseminação artificial cujos ascendentes sejam puros de 

origem inscritos no SRG e preencham as normas estabelecidas pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e as estipuladas neste Regulamento; 

 
  d)- os produtos oriundos de transferências de embriões e FIV de animais puros de origem; 
 
  e)- os produtos do sexo feminino, oriundos de fêmeas GC-4, cobertas por touros puros de 

origem, desde que na inspeção zootécnica sejam:  
 
   e.1) Linhagem Leiteira:  classificados com o mínimo de 75 pontos; 
 
   e.2) Linhagem Corte:  que apresentarem peso mínimo conforme tabela anexo; 
 
 02. Puros por Cruza (PC) que compreendem: 
 
  a)- Puros por Cruza de Origem Desconhecida - PCOD: as fêmeas que de acordo com o 

Inspetor de Registro apresentarem características raciais mínimas de 31/32 de sangue 
Pardo-Suiço; 

   
  b)- Puros por Cruza de Origem Conhecida - PCOC: os produtos oriundos de fêmeas 31/32 

quando padreados por touros puros de origem desde que obedecido o que estabelece 
este regulamento serão registrados como PCOC - GC.1 (1a. geração controlada); 

 
  PARÁGRAFO 1o.  - Os sucessivos cruzamentos absorventes de fêmeas Puras por 

Cruza (PC) por touros Puros de Origem (PO) darão origem à 
produtos com as seguintes categorias: 

 
   a)- Fêmeas 31/32 x Touros PO=(63/64) - 1a. geração 

controlada = (GC1); 
 
   b)- Fêmeas GC1(63/64) x Touros PO=(127/128) - 2a. geração 

controlada = (GC2); 
 
   c)- Fêmeas GC2(127/128) x Touros PO=(255/256) - 3a. geração 

controlada = (GC3); 
 
   d)- Fêmeas GC3(255/256) x Touros PO=(511/512) - 4a. geração 

controlada = (GC4); 
 
  PARÁGRAFO 2o.  - Os produtos de fêmeas GC4, padreadas por touros Puros de 

Origem, quando da inspeção para registro definitivo, que não 
apresentarem requisitos mínimos de Puros de Origem, retornarão 
ao mesmo grau de sangue da mãe (PCOC-GC4). 

 
  PARÁGRAFO 3o.  - As fêmeas 31/32 de sangue  Pardo-Suiço serão consideradas 

Puras por Cruza de Origem Conhecida (PCOC) desde que 
resultantes de cruzamento de fêmeas controladas 15/16 com 
touros Puros de Origem e que sejam obedecidas as normas 
estabelecidas neste Regulamento. 

 

CAPÍTULO V 

DA RAÇA PARDO-SUÍÇA E SUA CLASSIFICAÇÃO 
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  PARÁGRAFO 4o.  - Os machos com grau de sangue inferior à 63/64 (GC1) não serão 
registrados, entretanto deverão ser comunicados seus 
nascimentos para efeito de controle de fertilidade de sua mãe. 

 
03. Fêmeas Mestiças (FM): Fêmeas resultantes de cruzamentos absorventes serão inscritas 

inicialmente após inspeção nas seguintes categorias: 1/2, 3/4, 7/8, 15/16 de sangue Pardo-
Suiço. 

 
  PARÁGRAFO 1o.  - Os sucessivos cruzamentos absorventes de fêmeas mestiças(FM) 

por touros Puros de Origem (PO) darão origem à produtos com 
as seguintes categorias: 

 
  a)- Fêmeas 1/2 x Touros PO= 3/4 
 
  b)- Fêmeas 3/4 x Touros PO=7/8 
 
  c)- Fêmeas 7/8 x Touros PO=15/16 
 
  d)- Fêmeas15/16 x Touros PO=31/32  

 
  PARÁGRAFO 2o.  - A adjudicação de grau de sangue será feita pelo inspetor de 

registro, face as características raciais do animal de acordo com 
o disposto neste Regulamento, com idade superior à 12 meses e 
informação ou documentação que o interessado apresentar. 

 
  PARÁGRAFO 3o.  - Quando da inspeção das fêmeas as que não apresentarem os 

requisitos mínimos para serem aceitas no grau de sangue 
correspondente poderão ser aceitas no mesmo grau de sangue da 
mãe ou rejeitadas. 

 
04. Cruzamento com Controle de Genealogia – Animais cruzados com genealogia 

controlada (G): serão cadastradas fêmeas de outras raças, portadoras de Registro Definitivo 
na respectiva Associação de Criadores, seja qual for a raça da mesma, assim como os 
produtos resultantes dos acasalamentos dessas fêmeas com animais da raça Pardo-Suíça, 
desde que sejam devidamente inscritos no Serviço de Controle da raça. Será permitido o 
controle de cobertura das fêmeas de outras raças desde que devidamente cadastradas no 
livro para tal fim, cobertas ou inseminadas por touros PO, PC ou G, sempre observando para 
que o produto originado  do  acasalamento  mantenha  no  mínimo  ¼  de sangue Pardo-
Suiço, caso contrário não será cadastrado. Os machos com controle de genealogia 
resultantes dos acasalamentos registrados nesta categoria, somente poderão ser usados 
dentro da categoria G, sempre obedecendo as regras de registro normais desta entidade.  

 
 PARÁGRAFO 1o.  - Poderão ser utilizados nesta categoria animais vivos ou material 

de multiplicação de acasalamentos reconhecidos ou não, desde 
que identificados no País de Origem e que tenham no mínimo ¼ 
de sangue Pardo-Suiço. 

        
 
 

 
 
ARTIGO  21o.  - Fará parte integrante do presente Regulamento para efeito de Registro   e/ou    Controle  

Genealógico, o padrão da raça Pardo-Suiça elaborado pelo CDT e aprovado pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o qual servirá de orientação básica para fins de inspeção, 
julgamento e inscrição dos bovinos nos livros de registro ou controle genealógico conforme segue 
abaixo: 

 
  
 

 
O Pardo-Suíço puro, registrado, deverá apresentar as seguintes características: 
 

 
 
I - APARÊNCIA GERAL 
Individualidade, feminilidade, vigor, comprimento, tamanho, harmonia na união das partes, estilo e porte. 
Todas as partes deverão ser avaliadas na aparência geral. 

30 

CAPÍTULO VI 

DO PADRÃO DA RAÇA  

PADRÃO RACIAL 

FÊMEAS 
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CARACTERÍSTICAS RACIAIS: Feminilidade expressiva, forte e vigorosa, sem ser grosseira. Recomenda-
se rusticidade acompanhada de qualidade. O refinamento não é desejável. Cor cinza variando desde o claro 
até o escuro e suas nuances. Pele pigmentada escura. Pêlos mais claros ao redor do focinho e na face 
interna da orelha, onde são mais longos, mucosas nasais escuras. Animais com chifres deverão apresentá-
los com base branca e pontas pretas, de tamanho médio, sem ser grosseiro, afunilado até a ponta, não 
havendo discriminação para ausência de chifres. Cascos escuros. 

 

TAMANHO E PESO- IDEAIS 
Ganho de peso diário de 0,70 Kg, altura para animal aos 24 meses: 135 cm. 

 
7 

CABEÇA: Bem modelada proporcional ao corpo, focinho largo com narinas amplas e abertas, ganachas 
fortes, olhos grandes e vivos, fronte larga, moderadamente côncava, chanfro reto, orelhas de tamanho médio. 

 
2 

ESPÁDUAS: Ligadas harmoniosamente ao pescoço e ao tórax desde as pontas até a parte superior.  
2 

DORSO E LOMBO: Retos, horizontais, longos, largos, fortes 4 
GARUPA: Comprida, larga, ísquios ligeiramente mais baixos que os íleos, sem excesso de gordura e 
músculos. Articulações cocho-femurais altas e bem afastadas entre si. Ísquios bem separados.  

 
4 

CAUDA: Longa e afilada, inserção da cauda suave e nivelada à linha dorsal, vassoura abundante. 1 
MEMBROS: Ossos longos, achatados, fortes.  
MEMBROS ANTERIORES: Proporcionais ao tamanho do animal, retos quando vistos de lado, bem 
separados e perpendiculares ao corpo. 

 
2 

MEMBROS POSTERIORES: Retos e separados quando vistos por trás e ligeiramente angulosos quando 
vistos de lado. 

 
4 

CASCOS:  Curtos,  escuros,  compactos  e bem arredondados, talão profundo. 4 
II - CARACTERÍSTICAS LEITEIRAS 
Evidência de habilidade produtora, angulosidade e condição corporal compatível com o estágio fisiológico. 

20 

PESCOÇO: Comprido e unido harmoniosamente à cabeça e ao tórax. Pele pregueada, sem excesso de 
barbela. 

 
4 

CERNELHA: Bem modelada, as apófises vertebrais devem ser ligeiramente mais elevadas que as pontas 
das espáduas, bem aderidas ao corpo e não aladas (abertas, dando a região ligeira forma de cunha). 

 
4 

COSTELAS: Bem arqueadas, longas, inclinadas, chatas, afastadas entre si na parte posterior, superando o 
plano latero-vertical que passa pelos quartos dianteiros e traseiros. 

 
4 

FLANCOS:  Amplos e profundos. 2 
PELE E PÊLOS: Pele escura, solta, flexível e macia ao toque. Pêlos delicados densos mostrando saúde e 
adaptação. 

 
2 

III - CAPACIDADE CORPORAL 
Tamanho, proporção, capacidade digestiva e respiratória, força e vigor. 

20 

VENTRE: Harmônico, mostrando ampla capacidade digestiva. Costelas bem arqueadas desde cima, 
profundidade e largura maiores para trás. 

 
10 

TÓRAX E PEITO:  Profundos, amplos e harmônicos. Costelas anteriores longas, bem arqueadas e unidas 
suavemente as paletas. 

 
10 

IV - SISTEMA MAMÁRIO 
Ligamento, forma, equilíbrio, capacidade, consistência, textura, irrigação e evidência de longevidade. 

30 

QUARTOS ANTERIORES: De comprimento moderado, largura uniforme desde a frente à parte de trás, não 
bojudo, inserção suave como o ventre, ligamentos firmes e volume aproximadamente igual ao dos quartos 
posteriores. 

 
 

10 
QUARTOS POSTERIORES:  Presos desde o alto, largos projetando-se ligeiramente além dos membros 
posteriores, de bastante uniformidade em sua largura desde a parte de cima até sua base. Bem aderido ao 
ventre, mostrando o ligamento intermediário bem definido quando visto de trás. 

 
 

10 
PISO: Horizontal com a união de quartos lateralmente sem septos visíveis.  
TETOS:  De tamanho uniforme, de comprimento e diâmetro médio, cilíndricos, aprumos bem separados  
vistos de lado, e vistos de trás proporcionais a largura do úbere, quando o úbere estiver repleto e voltado 
para dentro quando esgotado. 

 
 

5 
VEIAS MAMÁRIAS: Volumosas, ramificadas e sinuosas 2 
PROFUNDIDADE: Úbere pouco profundo, nunca ultrapassando a linha do jarrete. 3 
TOTAL 100 
Por natural falta de desenvolvimento no sistema mamário das novilhas e bezerras avalia-se aparência  
geral, temperamento leiteiro e  capacidade  corporal.  Discriminação  que  pode variar de leve a grave, se 
aplica ao úbere demasiadamente desenvolvido e cheio de tecidos conjuntivos ou gordurosos. 

 

 
 
 
I - APARÊNCIA GERAL 
Individualidade, masculinidade, vigor, comprimento, tamanho, harmonia na união das partes, estilo,  porte, 
vivacidade, elegância, angulosidade, locomoção e temperamento. 

 
 

30 
CARACTERÍSTICAS RACIAIS: Expressiva masculinidade, forte, vigoroso, grande e rústico sem ser 
grosseiro. Refinamento não é desejável. Cor cinza que pode variar desde o escuro até o claro e suas 
nuances. Pele pigmentada escura. Mucosas nasais escuras. Animais com chifres deverão apresentá-los 
com base branca e pontas pretas, tamanho médio com saída lateral inclinando-se levemente para frente e 
para cima, não havendo discriminação para ausência de chifres. Cascos escuros. 

 

MACHOS 
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TAMANHO E PESOS – IDEAIS 
Ganho de peso diário de 0,80 Kg, altura para animal aos 24 meses: 145 cm. 

 
15 

CABEÇA: Proporcionalmente mais curta que as das vacas, vigorosa e nobre, focinho largo, narinas bem 
abertas e grandes, ganachas fortes, olhos grandes, testa larga e chata, subcôncava entre as órbitas, chanfro 
reto, orelhas de tamanho médio e arredondadas. 

 
 

3 
ESPÁDUAS: Ligadas harmoniosamente ao pescoço e ao tórax desde as pontas até a parte superior. 1 
DORSO E LOMBO: Retos, horizontais, largos e fortes. 5 
GARUPA: Comprida, larga, ísquios ligeiramente mais baixos que os íleos, com boa cobertura muscular. 
Articulações cocho-femurais altas e bem afastadas entre si. Ísquios bem separados. 

 
5 

CAUDA: Longa e afilada, inserção da cauda suave e nivelada à linha dorsal, vassoura abundante. 1 
II - CARACTERÍSTICAS LEITEIRAS 
Angulosidade, condição corporal de acordo com a idade. 

 
30 

PESCOÇO: Masculino, de comprimento médio à longo, com musculatura moderada nos touros adultos, 
ligando-se harmoniosamente a cabeça e ao tórax. Garganta e peito bem modelados. Pele pregueada, sem 
excesso de barbela. 

 
 

3 
CERNELHA: Bem modelada, um pouco mais forte que nas fêmeas. As apófises vertebrais mais elevadas 
que as pontas das espáduas, que devem ser bem aderidas ao corpo e não aladas (abertas). 

 
4 

COSTELAS: Bem arqueadas, longas, inclinadas, achatadas, afastadas entre si, a parte posterior superando 
o plano latero-vertical que passa pelos quartos dianteiros e traseiros 

 
4 

FLANCOS: Amplos e profundos. 2 
NÁDEGAS E COXAS: Vistas de lado devem parecer quase chatas e por trás com musculatura sem 
tendência a formar “culote” e com boa separação entre as pernas. 

 
5 

PÊLOS E PELE: Pele solta, escura, flexível, macia ao toque. Pelos densos e macios, demonstrando saúde 
e adaptação. 

 
5 

TESTÍCULOS: Aproximadamente simétricos de tamanho e forma normais de acordo com a idade e 
desenvolvimento, soltos dentro da bolsa escrotal. Pele fina e saudável. 

 
6 

VEIAS MAMÁRIAS: Grandes, longas e bem salientes, de preferência bifurcadas. 1 
III - CAPACIDADE CORPORAL 
Tamanho, proporção, capacidade digestiva e respiratória, força e vigor. 

 
20 

TÓRAX E PEITO: Largo e profundo, perímetro toráxico grande, costelas bem arqueadas e bem afastadas, 
peito largo e amplo. 

 
10 

VENTRE: Harmônico, mostrando ampla capacidade digestiva. Costelas bem arqueadas desde cima, 
profundidade e largura maiores para trás. 

 
10 

IV – MEMBROS 
Ossos longos, achatados e fortes. 

 
20 

MEMBROS ANTERIORES: Proporcionais ao tamanho do animal, aprumos bem separados e 
harmoniosamente ligados ao tórax. 

 
6 

MEMBROS POSTERIORES: Retos e separados quando vistos por trás e ligeiramente angulosos quando 
vistos de lado. 

 
10 

CASCOS:  Curtos,  escuros, compactos e bem arredondados, talão profundo. 4 
TOTAL 100 

  

PADRÃO RACIAL DO PARDO-SUIÇO CORTE 
 
A)- CARACTERÍSTICAS GERAIS: Biotipo clássico para produção de carne, apresentando esqueleto forte e massas 
musculares bem desenvolvidas.  Animais volumosos, compridos, destacando-se pela grande rusticidade, fecundidade e 
longevidade. Cor parda tapada que pode variar desde o claro até o escuro. Pêlos mais claros em volta do focinho e na 
face interna da orelha, onde são mais longos. Mucosas nasais escuras, chifres com base branca e pontas pretas, 
tamanho médio, com saída lateral inclinando-se levemente para frente e para cima, de tamanho médio, afunilando até a 
ponta. Não há discriminação para os animais descornados. Vassoura da cauda e cascos escuros. 
 
B)- CARACTERÍSTICAS ZOOTÉCNICAS:  
 

B.1.   CABEÇA - Proporcional ao corpo, focinho largo com narinas amplas e abertas, mandíbulas fortes, olhos 
grandes e vivos, face larga, ponta do nariz reta, orelhas de tamanho médio, abertas. 

B.2.   PESCOÇO - De tamanho médio com musculatura firme, bem inserido ao tórax. Mais fino e comprido nas 
fêmeas, com contornos bem definidos. 

B.3.   TÓRAX - Cilíndrico, amplo e profundo. As cruzes são largas e planas, com paletas musculosas inseridas 
harmonicamente ao tórax e ao pescoço. 

B.4.    DORSO E LOMBO - Retos longos, largos e musculosos. Linha raquidea sem nenhuma espécie de desvio. 
B.5.   GARUPA - Em continuação uniforme à linha dorso-lombar, ampla e musculosa. Articulação de anca bem 

separada vista de trás. Cauda inserida aproximadamente no nível dos ísquios, que também são bem 
separados visto de trás. 

B.6.    QUARTOS - Com perfil convexo e massas musculares bem pronunciadas, baixando até próximo ao jarrete. 
B.7.    MEMBROS - Fortes bem aprumados, cascos fortes. 
B.8.    PÊLOS E PELES  - Pele solta e flexível. Pêlos sedosos, densos e macios, demonstrando saúde e adaptação. 
B.9.    TESTÍCULOS - Ambos de tamanho e formas normais, soltos dentro da bolsa escrotal. 
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01. São motivos de rejeição para inscrição no livro de registro: 
 
 a)- Os animais que não se enquadrarem dentro das características raciais com pontuação mínima de 65% 

(sessenta e cinco por cento) das partes possíveis de serem analisadas e que atinjam no mínimo 50% 
(cinquenta por cento) da pontuação de cada uma das partes do padrão racial (aparência geral, características 
leiteiras, capacidade corporal, sistema mamário), não serão registrados; 

 b)- Assimetria evidente da cabeça; 
 c)- Cegueira evidentemente não adquirida; 
 d)- Prognatismo ou bragnatismo acentuados; 
 e)- Desvios da coluna vertebral, cifose (cônvexa), lordose (côncava) e escoliose (lateral) em graus acentuados; 
 f)- Sem cauda ou com desvio evidente da inserção, relativamente a coluna vertebral, de origem evidentemente 

não adquirida; 
 g)- Hérnia nos machos; 
 h)- Deformações ósseas não adquiridas que impeçam as funções normais a que os animais estão destinados. 

Aprumos imperfeitos em grau acentuado; 
 i)- Criptorquidismo, monorquidismo, hipoplasia e infantilismo genital nos machos e fêmeas; 
 j)- Número inferior a quatro, de quartos e/ou tetas, desde que de origem não adquiridas; 
 k)- Pele despigmentada: Nos Machos as manchas claras serão permitidas no pêlo desde que a pele apresente 

pigmentação escura;  As Fêmeas com mancha branca no corpo ou casco receberão a designação “AD”(área 
de despigmentação) no registro definitivo;  

 l)- Focinho totalmente despigmentado ou com manchas despigmentadas exceto nos bordos do focinho; 
 m)- Prepúcio pendente exageradamente longo; 
 n)- Sindactilia (casco de burro); 
 
 
02. São consideradas características indesejáveis, porém não eliminatórias: 
 a)- Manchas brancas ou rosadas nas partes sombreadas; 
 b)- Vassoura da cauda com miolo branco; 
 c)- Pele e pêlos escuros na face interna da orelha; 
           d)- Região perineal escura; 
           e)-     Estrela na testa, desde que a pele apresente pigmentação escura; 
 f)- Cascos que não se apresentarem totalmente escuros; 
 
03. Toda fêmea suspeita de infertilidade, só será registrada após comprovação de parto. 
Os padrões acima estabelecidos poderão sofrer, em tempo oportuno, as modificações que a ciência aconselhar. Este 
trabalho será realizado pelo Conselho Deliberativo Técnico em colaboração com os Poderes Públicos da União e dos 
Estados, com os técnicos de nível superior e criadores da raça. 
 

 
 

    
 
ARTIGO  22o.  - Para atender as finalidades anunciadas no artigo 2o., o SRG instituirá os seguintes livros para a 

escrita zootécnica dos bovinos da raça Pardo-Suiça admitidos nos registros genealógicos: 
 
 a)- dois livros de registros definitivos, sendo um para machos PO e outro para fêmeas PO, 

nestes livros os machos PO terão seus números de registros iniciando com 1 e as fêmeas PO 
com o número 2. 

 
 b)- um livro para registros definitivos de animais Puros por Cruzamento, neste livro os animais 

PC terão seus números de registros iniciando com 3. 
 
                                      c)- um livro para registros definitivos de Fêmeas Mestiças, neste livro as Fêmeas Mestiças terão 

seus números de registros iniciando com 5 ou 6. 
 
 d)- um livro para registros definitivos de animais Cruzados com Genealogia Controlada, neste 

livro os animais CCG terão seus números de registros iniciando com 8. 
 
 e)- dois livros para registros provisórios, sendo um para machos PO e outro para fêmeas PO, 

nestes livros os machos PO terão seus números de registros iniciando com 1 e as fêmeas PO 
com o número 2. 

 
 f)- um livro para registro provisório de animais Puros por Cruza, neste livro os animais PC terão 

seus números de registros iniciando com 3. 
 
                                      g)- um livro para registros provisório de Fêmeas Mestiças, neste livro as Fêmeas Mestiças terão 

seus números de registros iniciando com 5 ou 6. 
 
 h)- um livro para registro provisório de animais Cruzados com Genealogia Controlada, neste livro 

os animais CCG terão seus números de registros iniciando com 8. 
  

CAPÍTULO VII 

DO REGISTRO GENEALÓGICO 
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ARTIGO  23o.  - Serão inscritos no registro ou controle provisório os produtos filhos de animais controlados ou 
registrados cujas coberturas e nascimentos tenham sido comunicados à Associação Brasileira de 
Criadores de Gado Pardo-Suíço, em impressos próprios distribuídos pela mesma ou através do 
site. 

 
ARTIGO  24o.  - A produção leiteira, controle de desenvolvimento ponderal e DEP dos animais registrados ou 

controlados serão anotados nos respectivos documentos de registro. Do mesmo modo serão 
anotados os prêmios conseguidos pelos reprodutores em exposições oficiais, desde que 
oficialmente comunicados ou à critério do SRG. 

 
ARTIGO  25o.  - O Superintendente do SRG e ou os Inspetores de Registro poderão inspecionar os livros dos 

criadores durante as visitas aos rebanhos de modo a dar plena garantia de identidade, idade e 
quantidade de reprodutores, e rubricar logo abaixo da última anotação. 

 
ARTIGO  26o.  - Os livros, o do criador e os do SRG, deverão conter informações análogas e concordantes 

mediante o assentamento de dados e observações previstas neste Regulamento. 
  
 PARÁGRAFO ÚNICO  - Outros livros poderão ser instituídos, bem como formulários à 

critério do Superintendente do SRG, desde que considerados 
necessários a melhoria dos trabalhos de registro e controle 
genealógico após aprovado pelo Conselho Deliberativo Técnico. 

 
ARTIGO  27o.  - O registro genealógico dos bovinos da raça Pardo-Suiça, mantidos pela ABCGPS, divide-se em 

registro individual e registro seletivo. 
 
ARTIGO  28o.  - O registro ou controle individual, será de duas modalidades: 
 
 a)- registro ou controle provisório ou de nascimento; 
 
 b)- registro ou controle definitivo; 
 
ARTIGO  29o.  - O registro ou controle provisório ou de nascimento objetiva inscrever os bovinos: 
 
 a)- machos e fêmeas, descendentes de pais já inscritos nos registros definitivos das classes PO 

e PC; 
 
 b)- fêmeas mestiças de pais registrados e mães controladas; 
 
 c)- machos e fêmeas Cruzados com Genealogia Controlada descendentes de pais 

registrados/controlados e mães controladas; 
 
ARTIGO  30o.  - Os bovinos inscritos no registro ou controle provisório ou de nascimento deverão estar 

devidamente identificados, de acordo com as especificações deste Regulamento, figurando no livro 
do criador com as anotações de genealogia, cobertura e nascimento, em correspondência com as 
comunicações enviadas ao SRG. 

 
ARTIGO  31o.  - Os bovinos inscritos no registro ou controle provisório ou de nascimento após a inspeção e 

aprovação pelo Inspetor de Registro passarão para registro ou controle definitivo, sendo tatuados 
na orelha esquerda com o número de registro ou controle genealógico da ABCGPS e respectivo 
símbolo. 

 
ARTIGO  32o.  - Os bovinos que tiverem em sua genealogia mais de 80% de sangue de corte (Braunvieh) receberão 

no certificado de registro ou de controle “LINHAGEM CORTE” e os bovinos que tiverem em sua 
genealogia mais de 80% de sangue de leite(Brown Swiss) receberão no certificado de registro ou 
de controle “LINHAGEM LEITEIRA”. Os bovinos que não se enquadrarem nestes casos receberão 
no certificado de registro ou de controle “LINHAGEM INDEFINIDA”. O criador que não concordar 
com a aptidão de seu animal poderá contestar desde que apresente prova zootécnica oficial que 
comprove a aptidão. 

 
ARTIGO  33o.  - O registro ou controle de qualquer animal só poderá ter seu processamento concluído após 

verificação do cumprimento, pelo respectivo proprietário, de suas obrigações regulamentares 
perante o SRG e a vista do parecer favorável do técnico que tiver procedido ao exame do animal. 

 
ARTIGO  34o.  - As comunicações de ocorrências endereçadas ao SRG terão suas entradas registradas em 

protocolo, onde receberão um número de ordem para identificação de localização e terão 
andamento preferencial até a solução final, após o que serão convenientemente arquivadas. 

 
ARTIGO  35o.  - Os prazos estabelecidos neste Regulamento serão sempre contados entre data da ocorrência e a 

remessa ou entrega da respectiva comunicação nos termos dos artigos. 
 
ARTIGO  36o.  - A inspeção dos animais por técnico será realizada com observância das normas específicas 

aprovadas pelo CDT do SRG. 
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ARTIGO  37o.  - Para maior facilidade dos trabalhos de registro genealógico todos os criadores devem manter uma 

escrituração zootécnica em livro do criador.  
 
ARTIGO  38o.  - Quando, por ocasião da inscrição, se verificar a existência de animais com nomes iguais ou já 

registrados ou controlados pelo SRG serão acrescidos ao nome os algarismos romanos I, II, III, 
etc., quando da mesma família, ou proposta a troca de nome. Este artigo atinge também os 
animais importados. 

 
ARTIGO  39o.  - Quando da rejeição dos registros ou controles provisórios ou definitivos caberá recurso ao CDT da 

Associação no prazo máximo de 45 dias a contar da data da recusa do mesmo. 
 
ARTIGO  40o.  - No caso de dúvida sobre o julgamento do animal para registro ou controle definitivo e, dentro de 45 

dias da data da recusa, o proprietário poderá recorrer ao CDT que julgará o recurso na 1a. reunião 
subsequente, devendo o criador responder pelas despesas com essa viagem. 

 
 

 
 
 

                              
 

ARTIGO  41.  - As comunicações de cobertura individuais ou a campo  deverão ser encaminhadas ao SRG e 
desde que os reprodutores estejam em registro definitivo. 

 
                                      PARÁGRAFO ÚNICO  - As coberturas ocorridas no período primavera/verão  (entre 21 de 

setembro e 31 de março), deverão ser comunicados ao SRG até 31 de maio e os ocorridos no 
período outono/inverno (entre 1º de abril e 20 de setembro), até 30 de novembro.  

 
ARTIGO  42o.  - Decorridos até 30 (trinta) dias no máximo do prazo estipulado no artigo anterior , a comunicação 

de cobertura poderá ser anotada mediante pagamento de multa, de valor estipulado em tabela 
aprovada pela ABCGPS. 

 
 PARÁGRAFO ÚNICO  - Após este prazo, desde que devidamente justificado pelo criador, 

se procederá ao registro ou controle mediante exame de tipagem 
sangüínea ou DNA do animal e de seus descendentes e emissão 
do laudo técnico conclusivo pelo Superintendente do SRG. 

 
  
 
ARTIGO  43o.  - A inseminação artificial nos bovinos da raça Pardo-Suiça, obedecerá, ao Decreto n. 187/91. 
 
ARTIGO  44o.  - Para industrialização e comercialização de sêmen no país, os touros doadores deverão ser Puros 

de Origem registrados em definitivo, ter classificação para tipo de no mínimo 85 pontos e serem 
filhos de vacas com produção leiteira em livro de mérito com 25% acima da média ou que o 
reprodutor tenha um CDP 50% acima da média e DEP positivo nas características de Peso ao 
Desmame e Peso aos 12 meses. 

 
ARTIGO  45o.  - Deverá ser revalidado no SRG o Certificado de Registro Genealógico de reprodutor cujo sêmen foi 

importado. 
 
 PARÁGRAFO ÚNICO  - Para revalidação de registro de reprodutor citado neste artigo 

além da documentação exigida no artigo 80o., deverá ser 
apresentada cópia do resultado de tipagem sangüínea ou DNA, 
efetuado em laboratório credenciado no País de Origem. 

 
ARTIGO  46o.  - Poderão ser inscritos os produtos oriundos de inseminação artificial desde que seus proprietários 

observem rigorosamente o que estabelece o Capitulo VIII mais as seguintes disposições: 
 
 a)- quando da aquisição de sêmen pelo criador, o mesmo deverá arquivar por tempo 

indeterminado, na fazenda, uma via da nota fiscal de estabelecimento registrado no Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que comprova o número de doses adquiridas de 
cada touro e quando necessário o SRG designará um Inspetor de Registro para 
comprovação; 

 
 b)- A legislação em vigor não permite a colheita de sêmen na propriedade.,O criador só poderá 

adquirir sêmen coletado em central ou importado, desde que autorizados pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

 
 c)- Não serão aceitos para registro genealógico os produtos oriundos de inseminação artificial, 

cujo sêmen não tenha procedência legal. 

CAPÍTULO VIII 

DOS MÉTODOS REPRODUTIVOS 

DAS COBERTURAS 

DAS INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS 
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ARTIGO  47o.  - Considera-se doadora a fêmea que fornecer ovócitos ou óvulos fecundados resultantes da 

cobertura natural ou inseminação artificial e receptora, aquela que por transplante, receber o 
embrião da doadora. 

 
ARTIGO  48o.  - A doadora deverá ser submetida à exames de tipificação sangüínea ou DNA, os quais somente 

poderão ser efetuados em laboratórios credenciados pelo órgão competente do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

 
 PARÁGRAFO 1o.  - O material coletado da doadora, para exames de tipificação sangüínea 

ou DNA, deverá ser destinado ao laboratório credenciado 
acompanhado da ficha preenchida em  modelo próprio. 

 
 PARÁGRAFO 2o.  - O laboratório credenciado deverá enviar o resultado do exame de 

tipificação sangüínea ou DNA diretamente à ABCGPS. 
 
ARTIGO  49o.  - A doadora poderá ser fecundada com sêmen de mais de um reprodutor numa mesma operação de 

transferência de embrião ou de FIV e seus produtos serão registrados desde que seja possível 
qualificar os seus respectivos pais. 

 
ARTIGO  50o.  - O Médico-Veterinário responsável pela execução dos trabalhos de transferência de embrião ou de 

FIV, deverá apresentar a ABCGPS os certificados da cobertura, da colheita e de transferência de 
embrião em modelo próprio.  

 
ARTIGO  51o.  - O registro genealógico do produto obtido pela técnica de transferência de embrião ou FIV, será 

solicitado pelo proprietário do produto nascido à ABCGPS, utilizando ficha de comunicação de 
nascimento. 

  
 PARÁGRAFO 1o.  - Todos os produtos obtido pela técnica de transferência de embrião ou 

FIV será submetido à exame de tipificação sangüínea ou DNA para 
fins do registro genealógico obedecendo o critério do artigo 48o. 

 
 PARÁGRAFO 2o.  - A ABCGPS, sempre que julgar necessário, poderá coletar novas 

amostras, das doadoras, do reprodutor e dos produtos às expensas 
dos respectivos proprietários, bem como, recusar o registro 
genealógico dos produtos, caso a mesma não possa solucionar a 
contento a dúvida suscitada. 

 
ARTIGO  52o.  - Na colheita dos ovócitos ou de embriões da doadora nacional deverá ser obedecido o decreto n. 

187/91. 
 
ARTIGO  53o.  - O produto obtido de embrião importado somente será registrado quando atendidos os requisitos 

sanitários previstos na legislação em vigor. 
 
ARTIGO  54o.  - O registro do produto obtido de embrião importado ficará condicionado à apresentação dos 

certificados de tipificação sangüínea ou DNA dos genitores correspondentes emitidos nos países 
de origem. 

 
ARTIGO  55o.  - Os proprietários dos animais envolvidos nos trabalhos de transferência de embrião ou FIV, deverão 

fornecer a ABCGPS, todas as informações necessárias a identificação do embrião da doadora, do 
reprodutor bem como do produto obtido. 

 
ARTIGO  56o.  - A firma que se propuser a colheita e/ou comercialização de embriões deverá estar previamente 

registrada no órgão competente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
 
ARTIGO  57o.  - A ABCGPS ao receber o relatório da transferência e/ou congelamento de embrião protocolizará.  
 
ARTIGO  58o.  - Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na execução destas normas serão resolvidas pelo CDT 

da Associação em plena concordância com o órgão competente do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento.  

 
 
 

   
  
ARTIGO  59o.  - Para que os registros dos produtos de ascendentes registrados em inscrição definitiva do SRG 

possam ser anotados, é necessário obedecer às seguintes instruções: 
 

DAS TRANSFERÊNCIAS DE EMBRIÕES(TE) E FECUNDAÇÃO “IN VITRO”(FIV)  

CAPÍTULO IX 

DOS NASCIMENTOS 
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 a)- dentro de 60 dias após o nascimento, deverá o criador remeter a comunicação de nascimento 
em impresso apropriado e distribuido por esta Associação, assinalando: sexo, data do 
nascimento, número de registro definitivo de seus ascendentes, local de nascimento, 
respectivo número particular que deverá ser tatuado na orelha direita do animal, logo após 
seu nascimento, em ordem numérica crescente, independente de sexo ou grau de sangue; 

 
  PARÁGRAFO 1o.  - Os casos de nascimentos prematuros, deverão ser comunicados 

à Associação. 
 
  PARÁGRAFO 2o.  - Não serão aceitas as comunicações de nascimentos quando não 

houver perfeita concordância com as normas do SRG. 
 
 PARÁGRAFO 3o.  - O período de gestação deve estar compreendido entre 269 a 303 

dias. 
 
ARTIGO  60o.  - Decorridos até 30 (trinta) dias no máximo do prazo estipulado no artigo anterior, a comunicação de 

nascimento poderá ser anotada mediante pagamento de multa, de valor estipulado em tabela 
aprovada pela ABCGPS. 

 
 PARÁGRAFO ÚNICO  - Após este prazo, desde que devidamente justificado pelo criador,  

se procederá ao registro ou controle mediante exame de tipagem 
sangüínea ou DNA do animal e de seus descendentes e emissão 
do laudo técnico conclusivo pelo Superintendente do SRG. 

 
ARTIGO  61o.  - Comprovado o cumprimento das prescrições deste Regulamento, o animal será inscrito no livro de 

registro genealógico sendo então pelo SRG, expedido o certificado de registro ou controle que será 
remetido ou entregue mediante recibo ao proprietário ou seu representante autorizado. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ARTIGO  62o.  - Para identificar os bovinos da raça Pardo-Suiça deverão ser obedecidos os seguintes 

procedimentos: 
 
 a)- animais Puros de Origem, Puros por Cruza, Mestiças e Cruzados com Genealogia 

Controlada, deverão ser tatuados na orelha esquerda com a marca e número do registro 
definitivo da ABCGPS; 

 
 b)- na orelha direita devem os criadores tatuarem com os números particulares todos os 

bezerros(as) que nascerem fazendo constar o referido número da comunicação de 
nascimento; 

 
ARTIGO  63o.  - Os bovinos aceitos pelo Inspetor de Registro após a devida inspeção, receberão o símbolo e o 

número do Serviço de Registro Genealógico da raça Pardo-Suiça. 
 
 PARÁGRAFO 1o.  - A tatuagem do número de registro definitivo na orelha esquerda será 

realizada pelo Inspetor de Registro, sendo o primeiro dígito do número 
substituído pela marca oficial da Associação. 

 
 PARÁGRAFO 2o.  - As  marcas  oficiais  da  Associação  para  a  raça Pardo-Suiça são as 

seguintes: 
 
   a)- Animais PO = Cruz de Malta; 
   b)- Animais PC = Estrela de Cinco Pontas; 

c)- Fêmeas Mestiças=Retângulo constando as letras PS; 
d)- Cruzados com Genealogia Controlada = Retângulo 
      constando as letras G; 
 

ARTIGO  64o.  - A identificação dos bovinos da raça Pardo-Suiça inscritos no registro ou controle provisório ou de 
nascimento deverá ocorrer  entre 10 a 24 meses de idade, por ocasião da inspeção pelo Inspetor 
de Registro quando passarão para o registro definitivo. Após os 24 meses da data de nascimento 
do animal, o registro provisório perderá a validade. 

 
 
 

CAPÍTULO X 

DA IDENTIFICAÇÃO DOS ANIMAIS 

CAPÍTULO XI 
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ARTIGO  65o.  - Todos os criadores devem anotar um afixo que ficará registrado com exclusividade em seu nome, 

para identificar os animais de sua criação e facilitar os trabalhos de registro devendo usá-lo como 
prefixo para animais PO e sufixo para animais PC, fêmeas mestiças e animais cruzados com 
genealogia controlada. 

 
ARTIGO  66o.  - O nome deve vir com o afixo e não ter mais de 30 letras incluindo o afixo, o nome próprio do 

animal e do pai indicado pelo SRG, e caso queiram poderá constar também o nome da mãe. 
 
 PARÁGRAFO 1o.  - Os produtos oriundos de TE (Transferência de Embriões), deverão ter 

como sufixo a sigla TE e o de FIV(Fecundação In Vitro) como sufixo a 
sigla FIV TE. 

 
 PARÁGRAFO 2o.  - A aprovação do nome escolhido pelo criador ficará à cargo do SRG. 
  

 
 

 
 
ARTIGO 67o.  - O SRG promoverá a verificação de parentesco nos animais da raça Pardo-Suíça em todo território 

nacional.  
 
ARTIGO 68o.  - O exame laboratorial de tipagem sanguínea e/ou DNA para verificação de parentesco, assim como 

a emissão de laudo técnico, serão da competência e responsabilidade de laboratórios 
credenciados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

 
ARTIGO 69o.  - Os reprodutores e doadores (macho/fêmea) de material genético, objeto de TE ou FIV, terão que 

se habilitarem previamente as coletas submetendo-se a exames laboratoriais de grupo sanguíneo 
ou DNA. 

 
ARTIGO 70o.  - O exame de tipificação sanguínea ou DNA serão considerados metodologia auxiliar e 

complementar para o SRG, na identificação dos animais. 
 
                                       PARÁGRAFO ÚNICO  - O SRG promoverá a verificação de parentesco em 3% dos animais 

nascidos de Inseminação Artificial ou Monta Natural. A escolha será aleatória.  
 
ARTIGO 71o.  - A repetição de exames ou sua complementação serão de iniciativa exclusiva do SRG. Será 

permitido a análise de genotipagem de reprodutores e matrizes através de reconstituição, quando 
houver produtos suficientes para análise, de acordo com a orientação do laboratório. 

 
ARTIGO 72o.  - Os animais que apresentarem resultado negativo na verificação de parentesco terão seus registros 

cancelados e o certificado de registro recolhido pelo SRG. 
 

 
 

 
 
ARTIGO 73o.  - O SRG observadas as disposições deste regulamento expedirá certificados de: 
 
 a)- Registro Definitivo de animais Puros de Origem (PO), Puros por Cruza (PC) e controles 

definitivos de fêmeas mestiças nos diversos graus de sangue e de animais Cruzados com 
Genealogia Controlada nos diversos graus de sangue; 

 
 b)- Registro Provisório de animais Puros de Origem (PO), Puros por Cruza (PC) e controle 

provisório de fêmeas mestiças nos diversos graus de sangue e de animais Cruzados com 
Genealogia Controlada nos diversos graus de sangue; 

 
  PARÁGRAFO ÚNICO  - Nos certificados deverão conter todas as anotações zootécnicas 

assentadas nos respectivos livros de registro genealógico. 
 

 
 

 
   
ARTIGO 74.  - Entende-se por “Transferência de Propriedade” o ato pelo qual o respectivo proprietário transfere a 

posse de um animal seu a outrem por venda, troca, doação, cessão ou outra modalidade em 
direito permitido. 

 
ARTIGO 75o.  - A transferência de propriedade deverá ser expressa em formulário especial fornecido pelo SRG, do 

qual constarão o nome do proprietário e o adquirente ou beneficiário e espécie de transação 

DOS NOMES E AFIXOS 

CAPÍTULO XII 

DO CONTROLE E VERIFICAÇÃO DA PATERNIDADE E MATERNIDADE 

CAPÍTULO XIII 

DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO E DE CONTROLE DE GENEALOGIA 

CAPÍTULO XIV 

DA PROPRIEDADE, DA CESSÃO E DA TRANSFERÊNCIA 
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efetuada (venda, troca, doação ou cessão) e, quanto ao animal, o nome e o número de registro no 
SRG. 

 
ARTIGO 76o.  - É igualmente obrigatória a comunicação de transferência de propriedade dos bovinos da raça 

Pardo-Suiça, seja por venda, doação ou outro motivo à ABCGPS.  
 
 PARÁGRAFO ÚNICO  - Quando da venda do animal à prazo, o proprietário deverá  

informar o fato por escrito à ABCGPS autorizando o comprador a 
comunicar à Associação todas as ocorrências (cobertura, 
nascimento e morte) do referido animal. 

 
 
 

           
 
ARTIGO 77o.  - Ocorrendo a morte de animal registrado ou controlado, o criador ou proprietário, fica obrigado à 

comunicá-la ao SRG para fins de anotação dentro do mês seguinte ao óbito. 
 
 PARÁGRAFO ÚNICO  - Inclui-se entre as morte aqueles animais vendidos para abate. 
 

 
 

           
 
ARTIGO 78o.  - O criador poderá solicitar a inativação de animais de sua propriedade, porém as ocorrência que 

acontecerem no período que estiver inativo não serão aceitas. 
 
                                      PARÁGRAFO ÚNICO  - A importância correspondente aos emolumentos de inativação serão 

fixados pela ABCGPS e aprovados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
 
 
 
 
 
ARTIGO 79o.  - As importações de animais ou de material de multiplicação serão regidas por normas específicas 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. 
 
ARTIGO 80o.  - Para nacionalização dos registros dos animais importados e material de multiplicação serão 

necessários a apresentação dos seguintes documentos: 
 
 a)- guia de importação; 
 
 b)- autorização de importação; 
 
 c)- Certificado de Registro Genealógico com pelo menos três gerações sem contar com a do 

próprio animal para animais da Linhagem Leiteira e cinco gerações para a Linhagem de 
Corte; 

 
 d)- quando se tratar de fêmeas, deverá ser apresentado o comunicado oficial da comunicação de 

cobertura ou inseminação artificial fornecido pela Associação do País de Origem e cópia do 
certificado de registro do touro que padreou a fêmea; 

 
ARTIGO 81o.  - Os animais importados deverão ser inspecionados obedecendo os critérios para aprovação para 

registro definitivo. Caso sejam rejeitados não serão nacionalizados. 
 
 
 
 
 
ARTIGO 82o.  - O criador poderá solicitar a retificação das comunicações de nascimento e cobertura comprovando 

através do livro de campo a ocorrência de erro. O Superintendente Técnico abrirá um processo, 
anexará os documentos e encaminhará para analise do CDT. Que na primeira reunião decidirá o 
caso. 

 
 
 

                   
  
ARTIGO 83o.  - O Registro Seletivo objetiva a identificação através da classificação do tipo de reprodutores e 

matrizes de boa conformação, visando boas produções. 
 

CAPÍTULO XV 

DA MORTE 

CAPÍTULO XVI 

DA INATIVAÇÃO 

CAPÍTULO XVII 

DA IMPORTAÇÃO E NACIONALIZAÇÃO 

CAPÍTULO XVIII 

DAS RETIFICAÇÕES 

CAPÍTULO XIX 

 DO REGISTRO SELETIVO 
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ARTIGO 84o.  - O Registro Seletivo será executado pela equipe de técnicos da ABCGPS sob a supervisão de seu 
Superintendente Técnico, visando sua uniformidade de critério. 

 
ARTIGO 85o.  - Todos os criadores de Gado Pardo-Suiço terão direito a classificar seus animais. 
  
 
 
ARTIGO 86o.  - O animal deverá ser registrado em definitivo: 
 
 a)- Fêmeas devem ser classificadas após a 1a. parição em plena lactação; 
 
 b)- As vacas apresentadas ao Registro Seletivo que tiverem perda parcial ou total do úbere, não 

poderão atingir classificação superior a “Boa para Mais” (de 80 a 84 pontos); 
 
 c)- Os machos poderão ser classificados à qualquer tempo após 24 meses de idade e desde que 

sejam comprovadamente férteis; 
 
 d)- Os animais poderão ser classificados em seis grupos assim distribuídos: 
 
  EXCELENTE (E): Classificados com 90 pontos ou mais; 
  MUITO BOM (MB): Classificados com 85 até 89 pontos; 
  BOM PARA MAIS (B+): Classificados com 80 até 84 pontos; 
  BOM (B): Classificados com 75 até 79 pontos; 
  REGULAR (R): Classificados com 65 até 74 pontos; 
  MAU (M): Classificados com menos de 65 pontos; 
 
 e)- Matéria não discriminada sob estas regras será resolvida pelo Conselho Deliberativo Técnico; 
 
 
 
ARTIGO 87o.  - O criador no dia da inspeção para registro definitivo, poderá submeter as fêmeas em lactação e os 

machos com mais de 24 meses há classificação. Ou solicitar a visita do inspetor técnico somente 
para classificar seus animais. Ao Inspetor devem ser fornecidos os certificados dos animais à 
classificar. 

 
ARTIGO 88o.  - O Inspetor pode rejeitar animais que não apresentem condições para a classificação. 
 
ARTIGO 89o.  - A importância correspondente aos emolumentos de classificação serão fixados pela ABCGPS e 

aprovados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
  
ARTIGO 90o.  - Cabe ao Superintendente do SRG autorizar a classificação das filhas de determinados touros, com 

o propósito de reconhecer os pais cujas habilidades para melhorar o rebanho são demonstradas 
através de seus descendentes. 

 
ARTIGO 91o.  - A classificação será anotada no SRG da Associação passando à constar do Certificado de Registro 

Genealógico do animal.  
 
ARTIGO 92o.  - Um rebanho pode ser reclassificado à pedido do criador. Porém nenhum rebanho será 

reclassificado antes de 6 meses após a última classificação. 
. 
 

 
 

 
ARTIGO 93o.  - Serão inscritos na categoria especial chamada “Livro de Mérito” as reprodutoras que no Serviço de 

Controle Leiteiro oficial se destacarem como boas produtoras. 
 
 PARÁGRAFO 1o.  - Receberá o título de “Livro de Mérito”, a fêmea que em uma lactação 

alcançar ou superar o mínimo de produção de gordura estabelecido na 
tabela I, em anexo, em período de 365 dias ou menos, na idade em 
que iniciou a lactação e de acordo com o número de ordenhas em que 
foi submetida. 

 
 PARÁGRAFO 2o.  - Visando destacar os animais que alcançaram o “Livro de Mérito”, nos 

certificados de registro emitidos pela Associação, constará após os 
dados da respectiva lactação as iniciais “LM”. 

 
ARTIGO 94o.  - Serão inscritas na categoria especial denominada “Livro de Escol” as reprodutoras que no Serviço 

de Controle Leiteiro oficial se destacarem como boas produtoras e reprodutoras. 
 

I - NORMAS GERAIS 

II - PEDIDO PARA CLASSIFICAÇÃO  

CAPÍTULO XX 

REGISTROS ESPECIAIS 
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 PARÁGRAFO 1o.  - Fará juz à este título toda a reprodutora que satisfizer as seguintes 
condições: 

 
   a)- Que em uma lactação de 305 (trezentos e cinco) dias alcançar ou 

superar a produção de gordura estabelecidas na tabela II em 
anexo, na idade que iniciou a lactação e de acordo com o número 
de ordenhas a que foi submetida; 

 
   b)- Dar cria a um produto fisiologicamente maduro dentro de 427 

(quatrocentos e vinte e sete) dias seguintes a lactação que 
atendeu o item anterior.; 

 
 PARÁGRAFO 2o.  - Visando, destacar os animais que alcançarem o “Livro de Escol”, nos 

certificados de registro emitidos pela Associação, constará após os 
dados da respectiva lactação, as iniciais LE. 

 
 
 

 
  
ARTIGO 95o.  - O SRG cobrará emolumentos de remuneração pelos seguintes serviços prestados: 
 
 a)- Registro ou Controle Provisório ou de Nascimento; 
 b)- Registro ou Controle Definitivo; 
 c)- Transferência da Propriedade do Animal; 
 d)- Segundas Vias de Certificado de Registro ou Controles     Provisórios ou 
       Definitivos; 
 e)- Registros Definitivos de Animais Importados; 
 f)-  Revalidação de Registros; 
 g)- Registro de Afixos; 
 h)- Classificação para Efeito de Registro Genealógico; 
 i)-  Visitas de Inspetores de Registro; 
 j)-  Arquivo Zootécnico do Criador; 
 
ARTIGO 96o.  - O SRG fornecerá a seus associados, mediante pagamento, material técnico necessário ao Serviço 

de Registro Genealógico como: blocos de folhas para comunicação de cobertura, nascimento, 
morte , transferência, transferência de embriões e FIV e Solicitação de Remessa de Documentos. 

 
ARTIGO 97o.  - O SRG cobrará as despesas relativas à inspeção podendo incluir inclusive transporte, manutenção, 

estadia e diária. 
 
ARTIGO 98o.  - As tabelas de emolumentos terão seus valores fixados pela ABCGPS, a qual submeterá as 

mesmas à aprovação pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e posterior 
divulgação entre os criadores. 

 
 PARÁGRAFO ÚNICO  - Sempre que necessário, os valores fixados poderão ser alterados pela 

ABCGPS, desde que estes novos valores sejam previamente 
aprovados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

 
ARTIGO 99o. - Ficarão dispensados do pagamento dos emolumentos, os registros ou controles dos bovinos da 

raça Pardo-Suiça pertencentes ao Governo Federal ou daqueles Estados que prestarem auxílio à 
ABCGPS. 

 
 
 

                   
 

ARTIGO 100o. - Caberá ao Superintendente do Serviço de Registro Genealógico apreciar as folhas, atrasos e 
omissões nas comunicações das ocorrências com aplicação de penalidades quando for o caso ou 
submetendo à apreciação do Conselho Deliberativo Técnico. Para as devidas correções serão 
solicitadas comprovações através dos assentamentos e/ou inspeção zootécnica e/ou exames 
laboratoriais disponíveis. 

 
ARTIGO 101o. - Sofrerá sanções em forma de anulação de registros e/ou suspensão junto ao SRG aquele que: 
 

a)Tiver inscrito animais, forjando informações inverídicas; 
b)Alterar ou rasurar quaisquer documentos; 
c)fornecer dados inverídicos por má fé; 
d)Eximir-se da responsabilidade por atos de seus prepostos; 
 

CAPÍTULO XXI 

DOS EMOLUMENTOS 

CAPÍTULO XXII 

DAS INFRAÇÕES, SUAS APURAÇÕES E SUAS PENALIDADES 
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PARÁGRAFO ÚNICO  - As sanções previstas serão aplicadas pelo Superintendente do SRG, 
assegurando o direito de ampla defesa e o recurso a instância superior do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

 
ARTIGO 102o. - O Superintendente do SRG instaurará sindicância para averiguação dos fatos, sempre que for 

constatada fraude ou irregularidade contra o regulamento. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO  - O processo de sindicância, uma vez concluído, será encaminhado ao 
Conselho Deliberativo Técnico para apreciação. 

  
ARTIGO 103o. - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos conjuntamente pelo Superintendente 

Técnico do SRG e Conselho Deliberativo Técnico (CDT). 
 

 
 

 
 
ARTIGO 104o. - A Superintendência do SRG, realizará obrigatoriamente, auditoria técnicas em 3% dos criatórios 

associados por ano. 
 
                                      a)  A escolha dos criatórios deverá ser realizada de forma aleatória, podendo aproveitar a visita 

para inspeção dos animais para registro definitivo; 
                                      b) A auditoria será executada pelo Superintendente do SRG. Em caso de impossibilidade ele 

designará ou o  superintendente substituto ou um inspetor técnico; 
                                      c) A auditoria será realizada nos animais de propriedade do associado, e constará da conferência 

da documentação e coleta de material para exame de DNA, caso julgue necessário; 
                                      d) O associado escolhido para ser auditado, será comunicado com 30 dias de antecedência da 

data da visita a propriedade. 
                                      e) O associado que se opor à auditoria, terá todo seu plantel sobrestado na ABCGPS até que 

todos os animais sejam vistoriados. 
                                 
ARTIGO 105o. - Em caso de denúncia ou suspeita de fraudes, a Superintendência do SRG, realizará 

obrigatoriamente auditoria técnica através do seu Superintendente, do presidente do CDT ou de um 
Inspetor Técnico. 

 
ARTIGO 106o. - Os relatórios das auditorias deverão ser arquivados na ABCGPS. 
 

 
 

 
 
ARTIGO 107o. - Os prazos estabelecidos neste Regulamento são de prescrição e se aplicam, inclusive aos animais 

pertencentes ao Governo Federal, Estadual, Municipal, dos Territórios e Distrito Federal. 
 
ARTIGO 108o. - O técnico do SRG, quando em missão de inspeção nestes estabelecimentos de criação dos 

bovinos da raça Pardo-Suiça, por todos os meios de seu alcance, verificará a autenticidade de 
todas as informações. 

 
ARTIGO 109o. - O emolumento pertinente à transferência de propriedade a qualquer título será sempre pago pelo 

comprador, exceto nos casos em que o vendedor se responsabilizar expressamente pelo 
pagamento que for devido. 

 
ARTIGO 110o. - O registro em protocolo de entrada constitui elemento de prova para a contagem dos prazos 

estipulados no presente Regulamento, devendo dele constar coluna especial destinada a anotação 
do número e da data do respectivo registro postal. 

 
ARTIGO 111o. - Terá seu registro como criador definitivamente cancelado e em nenhuma época poderá obtê-lo, 

aquele que se enquadrar nas seguintes qualidades: 
 
 a)- Procurar inscrever ou tiver inscrito animal no SRG utilizando documentos falsos ou 

formulando declarações comprovadamente inverídicas; 
 
 b)- Alterar, viciar ou rasurar qualquer documento emitido pelo SRG especialmente o que serviu 

para identificação do animal; 
 
 c)- Pretender de qualquer forma, iludir ou surpreender a boa fé dos servidores do SRG; 
 
 d)- Apresentar para identificação, animal que não seja o próprio; 
 
 PARÁGRAFO 1o.  - O cancelamento a que se refere o presente artigo e, para todos os 

efeitos deste Regulamento, impeditivo no exercício das atividades 

CAPÍTULO XXIII 

DAS AUDITORIAS DE CRIADORES 

CAPÍTULO XXIV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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como criador e fará cessar por completo sua ligação com a ABCGPS, 
sendo aceitas apenas, transferências de propriedade dos animais 
registrados ou controlados anteriormente à aplicação da penalidade ou 
dos que, tendo sido atendidas as prescrições deste Regulamento, 
devem ser inscritos para posterior alienação. 

 
 PARÁGRAFO 2o.  - Constituído o cancelamento previsto neste artigo, a penalidade máxima 

que o criador poderá sofrer, sua aplicação será determinada pelo 
Superintendente Técnico do SRG, em ato específico somente quando 
tiver ficado comprovada, mediante processo regular, prática ou delito, 
ficando assegurada ao punido ampla defesa e o direito de recorrer à 
instância superior. 

 
ARTIGO 112o. - A obrigação do SRG de receber ou emitir documentos à que se refere este Regulamento, para que 

os mesmos produzam seus efeitos, só se caracteriza após o pagamento pelo interessado, do que 
for devido à título de multa, de emolumentos ou qualquer débito do valor previsto na tabela que 
estiver em vigor.  

 
ARTIGO 113o. - As despesas, quaisquer que sejam suas naturezas, a que estiverem obrigados os criadores ou 

proprietários de animais, serão arbitradas pelo Superintendente Técnico do SRG na conformidade 
das normas ou instruções que, a respeito tenham sido aprovadas pela ABCGPS com base no 
custo de vida da respectiva localidade e do transporte, despesas de alimentação e pousada, bem 
como, outros fatores que possam interferir. 

 
ARTIGO 114o. - Sem prejuízo do que estabelece o presente Regulamento, são considerados válidos, para todos os 

efeitos e fins de direito, os registros, as anotações, os certificados e quaisquer outros documentos 
emitidos pelo SRG na vigência desta regulamentação. 

 
ARTIGO 115o. - Os casos omissos ou de dúvidas por ventura suscitadas na execução do presente Regulamento, 

serão decididos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ouvindo sempre o 
Superintendente do SRG e o Conselho Deliberativo Técnico da ABCGPS. 

 
ARTIGO 116o. - O presente Regulamento entrará em vigor depois de aprovado pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, cabendo a ABCGPS dar-lhe a mais ampla divulgação entre os 
criadores de bovinos da raça Pardo-Suiça.  


