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• Lei nº 7.678/1988 – Lei do Vinho

Dispõe sobre a produção, circulação e comercialização do 

vinho e derivados da uva e do vinho, e dá outras providências

•Lei nº 8918/1994 – Lei de Bebidas em Geral

LEGISLAÇÃO FEDERAL

•Lei nº 8918/1994 – Lei de Bebidas em Geral

Dispões sobre a padronização, a classificação, o registro, a 

inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas, e dá outras 

providências



Lei nº 8.918, de 14 Julho de 1994

• Registro

Art. 1º É estabelecida, em todo o território nacional, a obrigatoriedade
do registro , da padronização, da classificação, da inspeção e da
fiscalização da produção e do comércio de bebidas

Art. 2º O registro , a padronização, a classificação e, ainda, a inspeção
e a fiscalização da produção e do comércio de bebidas, em relação
aos seus aspectos tecnológicos, competem ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento , ou órgão estadual
competente credenciado por esse Ministério, na forma do
regulamento. (Redação dada pela Lei 13001/2014)



Decreto nº 6.871, de 4 Junho de 2009

• Registro de Estabelecimento

• Registro de Produto



Registro de Estabelecimento

• Registro de estabelecimento é a formalidade administrativa que
autoriza o funcionamento do estabelecimento de bebida, de acordo
com a atividade e linha de produção desenvolvidas. (Art.3º §10, Decreto
6.871/2009)

• Os estabelecimentos previstos neste Regulamento deverão ser• Os estabelecimentos previstos neste Regulamento deverão ser
obrigatoriamente registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. (Art. 6º, § 1º Decreto 6.871/2009)

• O registro do estabelecimento será válido em todo o território
nacional e deverá ser renovado a cada dez anos. (Art. 6º, § 1º Decreto
6.871/2009)
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Registro de Estabelecimento

• Classificação

I - Produtor ou Fabricante;

II - Padronizador;

III - Envasilhador ou Engarrafador;

IV - Atacadista;

V - Exportador; ou

VI - Importador.
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No registro e cadastro, na renovação, na alteração e na atualização de
dados, de estabelecimento e produto, o interessado deverá aportar ao
SIPEAGRO a informação requerida e os documentos previstos em
legislação específica incidente sobre as respectivas áreas (Art.4º)

Instrução Normativa nº 34 de 21 de Outubro de 2015
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Instrução Normativa nº 17 de 23 de Junho de 2015

Aprova os requisitos e os procedimentos administrativos para o 
registro de estabelecimento e de produto (Art.1º, inciso I)



Documentação Necessária

a) Formulário de registro de estabelecimento;

b) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

c) Contrato Social ou Ato Constitutivo consolidado com suas alterações, constando a 
atividade do estabelecimento prevista no Regulamento da Lei nº 8.918/1994;

d) Alvará de funcionamento da empresa, quando aplicável, expedido pela Prefeitura 
Municipal ou pela Administração Regional do DF, ou documento comprobatório de 
solicitação do alvará (protocolo) junto ao órgão competente;

e) Anotação de responsabilidade técnica, ou documento equivalente, expedido pelo 
conselho de classe do Responsável Técnico;



Documentação Necessária

f) Projeto;

Desenho em escala para visualização da localização e identificação das instalações,
seções de elaboração, equipamentos, vias de trânsito interno, tubulações e outros meios
utilizados para o transporte de matéria-prima e produto, depósitos e pontos de águautilizados para o transporte de matéria-prima e produto, depósitos e pontos de água
potável e para higienização e limpeza, sistema de escoamento e áreas de
armazenamento de produtos acabados e devolutos.

g) Memorial descritivo das instalações e equipamentos

Documento elaborado conforme modelo do Anexo I  da IN 17/2015, datado e assinado 
pelo Responsável Técnico do estabelecimento.



Documentação Necessária

h) Manual de Boas Práticas

É o documento que descreve o programa de boas práticas de fabricação a ser aplicado no
estabelecimento, de acordo com a regulamentação específica do MAPA , a Instrução
Normativa nº 05/2000.

• Controle Integrado de Pragas
• Controle de Qualidade e Atendimento ao PIQ 
• Controle de Matéria-prima e Ingredientes
• Registro de Produção e Movimentação de Estoque
• Controle de Rastreabilidade dos Lotes
• Gestão de Produtos Devolutos

• Controle e Monitoramento da Potabilidade da Água
• Programa de Higienização das Instalações e 
Equipamentos
• Sistema de Descarte de Resíduos
• Etc...



Documentação Necessária

i) Laudo de análise físico-químico e microbiológica da água a ser utilizada no 
estabelecimento, que contemple, no mínimo, os seguintes parâmetros: cor, turbidez, 
pH, coliformes totais e cloro residual, que ateste sua potabilidade . Este documento pH, coliformes totais e cloro residual, que ateste sua potabilidade . Este documento 
poderá ser apresentado por ocasião da vistoria.



Vistoria

• Depois de analisados e aprovados os documentos relacionados, e 
com base nas informações obtidas em vistoria realizada no 
estabelecimento, elaborará Laudo de Vistoria . (Art.6º, IN 17/2015)

O laudo de vistoria tem por finalidade lavrar a vistoria de estabelecimentoO laudo de vistoria tem por finalidade lavrar a vistoria de estabelecimento
com a finalidade de atestar o devido atendimento às normas gerais e
específicas estabelecidas para a atividade a ser desenvolvida, no caso de
estabelecimento sob processo de registro ou renovação de registro; e
atestar o devido atendimento às normas específicas, no caso de inclusão
de atividade ou alteração das instalações ou equipamentos. (Art. 12, IN 32/2010)
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• Instrução Normativa nº 05 de 31 de Março de 2000



Certificado de Registro de Estabelecimento

• O MAPA, por meio do Serviço de Inspeção competente da SFA-UF, 
procederá ao registro do estabelecimento depois da elaboração de 
Laudo de Vistoria favorável ao registro. (Art.7º, IN 17/2015)
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Registro de Produto

• Registro de produto é a formalidade administrativa que cadastra a
bebida, observados a classificação, padronização, marca comercial e
processos de produção e conservação. (Art.3º §11, Decreto 6.871/2009)

• As bebidas definidas neste Regulamento deverão ser
obrigatoriamente registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária eobrigatoriamente registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, ressalvadas as bebidas importadas. (Art. 7º, § 1º Decreto

6.871/2009)

• O registro da bebida será válido em todo o território nacional e
deverá ser renovado a cada dez anos. (Art. 7º, § 1º Decreto 6.871/2009)



Documentação Necessária para Registro de Produto

• Formulário para Registro de Produto

OBS: Poderão ser solicitados laudos analíticos complementares,
detalhamento dos componentes da matéria-prima, ingrediente ou produto,
assim como qualquer informação que a fiscalização julgar pertinente para osassim como qualquer informação que a fiscalização julgar pertinente para os
casos em que for necessário esclarecer a composição ou processo de
produção, houver suspeita de riscos à saúde do consumidor ou para subsidiar
a decisão do órgão fiscalizador.



Padrões de Identidade e Qualidade (PIQ’s)

• As bebidas deverão atender aos padrões de identidade
e Qualidade estabelecido pelo MAPA.

Cerveja:

• Composição
• Extrato Primitivo;
• Graduação Alcoólica;
• Cor
• Proporção de Matéria-prima;
• Dentre outros
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PIQ: Decreto nº 6.871/2009
Complementação do PIQ: IN nº 54/2001



Padrões de Identidade e Qualidade (PIQ’s)

• Exemplo:

CERVEJA DE ARROZ LEVE COM LIMÃO COLORIDA
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Padrões de Identidade e Qualidade (PIQ’s)
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Padrões de Identidade e Qualidade (PIQ’s)

• Exemplo:
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Cor? Clara, branca, loira
Teor Alcoólico? Com álcool
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Padrões de Identidade e Qualidade (PIQ’s)

• Exemplo:

CERVEJA DE ARROZ LEVE COM LIMÃO COLORIDA

Cor? Clara, branca, loira (inferior a 20 unidades E.B.C.)
Teor Alcoólico? Com álcool (>0,5% vol.)

Adição de corante

Proporção de Matéria-prima
(Mínimo de 20% e máximo de 55% de 
malte de cevada, com máximo de 80% de 
arroz malteado)

Extrato Primitivo
(≥5% e <10,5%)

Adição de outros 
ingredientes
(suco e/ou extrato de limão)

Adição de corante
(Aprovados no MERCOSUL)



REGISTRO DE ESTABELECIMENTO E PRODUTO

Solicitação de Registro de 
Estabelecimento

Análise Documental

Solicitação de 

Pré-cadastro no SIPEAGRO

Não 
conforme

Emissão de Certificado de 
Registro de Produto

Emissão de Certificado de 
Registro de Estabelecimento

Vistoria

Solicitação de 
Registro de Produto Conforme

Atendimento às 
pendências

Nova Análise Documental

Atendimento 
às exigênciasNova Vistoria



Custo  para registro de estabelecimento e de produto junto 

ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

R$ 0,00

O MAPA não cobra taxa para registro de estabelecimentos 
produtores de bebidas e registros de seus produtos



Ausência de Registro junto ao MAPA

É proibido e constitui infração:

• Produzir ou fabricar, acondicionar, padronizar, envasilhar ou
engarrafar, exportar e importar cerveja, em qualquer parte do
território nacional, sem o prévio registro do estabelecimento noterritório nacional, sem o prévio registro do estabelecimento no
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

• Produzir ou fabricar, acondicionar, padronizar, envasilhar ou
engarrafar e comercializar cerveja sem o prévio registro no
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

(Art. 99, Decreto 6.871/2009)



Ausência de Registro junto ao MAPA

Penalidades:

• Multa;

• Interdição do Estabelecimento;• Interdição do Estabelecimento;

• Inutilização do produto, rótulos, etc...

(Lei nº 8.918/1994 e Decreto nº 6.871/2009)

A aplicação das penas não exime o infrator da 
responsabilidade civil ou criminal









OBRIGADO

Chefia: Ricardo Scantamburlo Prates

Vinhos e Bebidas:
Aziz Antonio Beiruth Cardoso

Cesar Rosso Piva
Roberto Olivetti de Souza

Equipe do SISV/ES

Vitor Campos de Oliveira

Serviço de Inspeção e Sanidade Vegetal – SISV/ES
Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 495,

Centro Empresarial Enseada, 8º Andar
Enseada do Suá, Vitória-ES

(27) 3137-2743
(27) 3324-3588
(27) 3137-2717 


