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Por que abordar este assunto?

Enorme contingente de 
produtores à margem da 

legislação

Necessidade de 
qualificação na produção 
de vinhos artesanais ou 

coloniais 

Falta de mecanismos ou 
instrumentos que 

favoreçam a inclusão 
produtiva

Urgência em sintonizar 
políticas públicas e 

cumprimento da 
legislação 



É importante considerar isto!

Aspecto Vinho “comercial” Vinho colonial

Matéria prima Uva sã, fresca e madura Uva sã, fresca e madura

Processo de elaboração Fermentação/Estabilização/Envase Fermentação/Estabilização/Envase

Equipamentos Em acordo com a escala de produção Em acordo com a escala de produção

Propriedades Em acordo com os PIQs Em acordo com os PIQs

Base legal Lei 7.678/88 (Decreto 8.198/14) Idem + Lei 12.959/14

Comercialização Ampla Restrita

Atributo/apelo Saúde, qualidade Saúde, qualidade, cultura

Que diferenças existem entre esses produtos?



Estratégia adotada

Aproximação com proponentes da legislação

Formação de grupo de trabalho

Acompanhamento pré e pós-Lei

PL 
2693/11

PL 
3183/12

PLC 
110/13

Proposição, via GT, de elementos para contribuir com a regulamentação

Ministério da 
Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento

SDR

Aspectos tecnológicos

Aspectos legais

MercadoIN 05/2000

IN 17/2015

Lei 7678/88



O que significou a Lei 12.959/2014?

Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

Mensagem de veto

Altera a Lei no 7.678, de 8 de novembro de

1988, para tipificar o vinho produzido por

agricultor familiar ou empreendedor familiar

rural, estabelecer requisitos e limites para a

sua produção e comercialização e definir

diretrizes para o registro e a fiscalização do

estabelecimento produtor.

LEI Nº 12.959, DE 19 DE MARÇO DE 2014.



O que prevê a Lei?

LEI Nº 12.959, DE 19 DE MARÇO DE 2014.

O que é?  Bebida elaborada de acordo com as características culturais, históricas e 

sociais da vitivinicultura desenvolvida por aquele que atenda às condições da Lei 

no 11.326, de 24 de julho de 2006

O que faz?  Altera a Lei 7.678/88 em pontos específicos

O que prevê?  Mínimo de 70% de uvas próprias, máximo de 20.000 l anuais, 

atendimento ao requisitos do PRONAF, comercialização restrita

O que vem pela frente?

Definir regulamento para Instrução Normativa (equipamentos, processos,...)

Articular para que haja menor incidência de tributação sobre o produto



Divulgação

Orientação

Fiscalização

O que está faltando?

Regulamentação



Obrigado por sua atenção!

alexandre.hoffmann@embrapa.br


