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 Em Junho de 2018 a Elaborar Câmara Setorial da cadeia Produtiva de 
Culturas do Feijão apresentou ao Senhor Ministro a demanda para 
edição de uma norma para alterar o art. 50, do Decreto nº 6268/2007 
visando esclarecer quem são os entes envolvidos no processo de 
classificação, atribuindo assim as responsabilidades, bem como as 
penalidades dispostas no referido Decreto a todos os entes.

 A redação do Art. 50 é a seguinte:
Art. 50. A infringência às disposições deste Decreto sujeita os envolvidos 

no processo de classificação às seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa de R$ 1.000,00 (mil reais) até R$ 532.050,00 (quinhentos e trinta 

e dois mil e cinqüenta reais);
III - suspensão da comercialização do produto;
IV - apreensão ou condenação das matérias-primas e produtos;
V - interdição do estabelecimento;
VI - suspensão do credenciamento; e
VII - cassação ou cancelamento do credenciamento. 
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 A nova redação proposta pela CSF foi a seguinte:
Art. 50. A infringência às disposições deste Decreto sujeita os envolvidos, 
de forma solidária, sejam eles, atacado, cestas básicas, refeições 
coletivas, cerealistas, empacotadores, empresas de classificação, 
distribuidores entre outros, no processo de classificação às seguintes 
penalidades....

Definição de “Envolvidos do Processo de Classificação”: São as 

pessoas físicas ou jurídicas que por conta própria ou como 

intermediários, comercializem, beneficiem, distribuem, 

embalem, industrializem, processem, consolidem, importem, 

exportem, classifiquem, supervisionem ou controlem a 

qualidade de produtos vegetais e os órgãos ou entidades do 

poder público que coordenam ou são responsáveis pelo 

processo de compra, venda ou doação de produtos”
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Art. 89. Responde, isolada ou solidariamente, pelas infrações 

previstas no arts. 53 a 85, deste Decreto:
I - o detentor da mercadoria fiscalizada, quando:

a) se tratar de comercialização de produtos com presença de insetos vivos;

b) for desconhecida a procedência da mercadoria fiscalizada.

c) se tratar de desconformidade de classificação em produtos hortícolas e outros 

perecíveis;

III - o embalador, o processador, a pessoa física ou jurídica, com nome empresarial 

indicado na rotulagem como responsável;

IV - o destinatário final da mercadoria, quando se tratar de produtos hortícolas e outros 

perecíveis, salvo quando o transporte seja contratado pelo embalador, processador ou 

pessoa física ou jurídica com nome empresarial indicada na rotulagem, situação em que 

este ficará responsável até vinte e quatro horas após a entrega dos produtos;

IV - o destinatário final da mercadoria, quando se tratar de produtos hortícolas e outros perecíveis, 
salvo quando o transporte seja contratado pelo embalador, processador ou pessoa física ou 
jurídica com nome empresarial indicada na rotulagem, situação em que este ficará responsável 
até vinte e quatro horas após a entrega dos produtos;
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