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Processo de construção 
do marco legal 

• Câmara Temática da Agricultura Orgânica 
– Âmbito Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
– Construção coletiva 
– Paridade público-privada 

• Produtores, comerciantes, certificadoras, Sistemas Participativos de 
Garantia, entidades de justiça social, insumos, educação, extensão 
rural, entidades públicas etc. 

•  Lei (2003) – Decreto (2007) 
• 4 anos - Mais de 120 reuniões (mais de 200 participantes) 
• Grupos de trabalho – temas específicos 

• Produção Animal, vegetal, processamento, insumos, justiça social, 
certificação e sistemas participativos 

• Instruções normativas (2008 a 2011) 



Processo de construção 
do marco legal 

 

• Comissão Estadual de Produção Orgânica (CPOrg) 
– Paridade público-privada 

• Previsto na regulamentação nacional – discussão e deliberações 
em nível regional 

• Produtores, comerciantes, certificadoras, Sistemas Participativos 
de Garantia, entidades de justiça social, insumos, educação, 
extensão rural, entidades públicas etc. 

 

• Lei nº 10.831, 23/dez/2003 
• Decreto nº 6.323, 27/dez/2007 

IMPLEMENTADO EM JANEIRO DE 2011 
PRAZO PARA ADEQUAÇÃO DO SETOR 



MECANISMOS DE CONTROLE 

 SISTEMA BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA 
CONFORMIDADE ORGÂNICA - SISOrg 
Organismos de avaliação da qualidade orgânica 
1. Certificação  
2. Sistemas Participativos de Garantia 
 da Qualidade Orgânica 

   
3. Controle social na venda  
direta sem certificação 

Mecanismos de Controle 



Garantia da qualidade 
orgânica 

MECANISMOS DE CONTROLE SOCIAL 

INOVAÇÕES LEGAIS NO BRASIL 



• Certificadora acreditada 
(INMETRO – ISO65) e 
credenciada (MAPA) 

 ESCOPOS (AREAS DE ATUAÇÃO) 
• Integridade do Sistema    
 CONTRATO 
• Inspeções (min. 1x/ano) 
 CERTIFICADO 
• Fiscalização das 

certificadoras MAPA 

• Custos de certificação - 
proibida cobrança por 
percentual de produção 
 
 

 

SISOrg – Certificação 

http://www.ibd.com.br/Certificacao_Default.aspx?codigo=certif�
http://www.ecocert.com.br/�


 Individual 

Certificação por Auditoria 

 Em grupo 
• Grupos de pequenos agricultores 
• Sistema de controle interno 
abrangendo 100% dos produtores 
• Visitas externas por amostragem 



Os  Sistemas Participativos de Garantia 
caracterizam-se pelo  controle social e 
pela responsabilidade solidária, podendo 
abrigar diferentes métodos de geração de 
credibilidade adequados a diferentes 
realidades sociais, culturais, políticas, 
territoriais, institucionais, organizacionais e 
econômicas 

Sistemas Participativos de 
Garantia - SPG 



O Controle Social  é um processo de geração de credibilidade, 
necessariamente reconhecido pela sociedade, organizado por 
um grupo de pessoas que trabalham com comprometimento e 
seriedade. Ele é estabelecido pela participação direta dos seus 
membros em ações coletivas para avaliar a conformidade dos 
fornecedores aos regulamentos técnicos da produção orgânica. 
 
A Responsabilidade Solidária acontece quando todos os 
participantes do grupo comprometem-se com o cumprimento 
das exigências técnicas para a produção orgânica e 
responsabilizam-se de forma solidária nos casos de não-
cumprimento delas. 

Sistemas Participativos de 
Garantia - SPG 



 Fornecedores 
 Colaboradores 

 Comissão de Avaliação e  
 Conselho de Recursos 

 Compostos por membros do SPG 

Sistemas Participativos de 
Garantia - SPG 

•Exercem 
Controle Social 

•Estabelecem/ 
dinamizam 
ações coletivas 

•Tem poder 
compartilhado 
nas decisões 

•São também 
responsáveis 
pela garantia 

•É a pessoa 
jurídica,  

responsável 
formal pelas 

atividades do 
SPG 

•Emite, organiza 
e controla 

•Reuniões 
periódicas 

•Estatuto Social 

•Regimento 
Interno 



Membros do Sistema 
Os Membros do Sistema são pessoas físicas ou jurídicas que fazem parte de um 
grupo classificado em duas categorias: fornecedores e colaboradores. 
 

Fornecedores: são os produtores, distribuidores, comercializadores, 
transportadores e armazenadores. 
 

Os fornecedores têm as seguintes funções: 
 

• Solicitar a avaliação da conformidade de seus produtos para saber se estão de  
acordo com as normas de produção dos produtos orgânicos; 
• Fornecer todas as informações necessárias com os detalhes e a freqüência 
pedidos pelo SPG e exigidos pelo OPAC; 
• Contribuir para a geração da credibilidade dos produtos por meio de sua 
participação no SPG; 
• Atender todas as orientações de prevenção e providenciar a correção das não-
conformidades. Quer dizer, as ações que não levam em consideração as  
recomendações da Comissão de Avaliação; 
• Garantir que tanto os seus produtos quanto os do grupo estarão de acordo com 
os regulamentos da produção orgânica, respeitando a conformidade. 



Membros do Sistema 
Colaboradores: são os consumidores e suas organizações, os técnicos, 
as organizações públicas e privadas, as que representam as mais 
diferentes classes e as ONGs. 
 
Os colaboradores têm as seguintes funções: 
 
• Contribuir com a geração de credibilidade por meio da sua participação 
ativa no Sistema Participativo de Garantia - SPG; 
 
• Assumir a responsabilidade solidária pelos produtos avaliados.   



Estatuto Social - OPAC 
O Estatuto Social do OPAC deve caracterizar bem suas atividades. 
Por isso, precisa estabelecer: 
 

• Critérios para compor ou escolher os membros da Comissão de 
Avaliação e Conselho de Recursos; 
• Condição mínima de participação no cumprimento dos direitos e 
deveres dos membros; 
• Previsão do número e freqüência de reuniões e assembléias dos 
membros;  
• Sanções e penalidades;  
• Composição numérica de membros para se caracterizar um SPG; 
• Exigências para o funcionamento;  
• Número mínimo de membros necessário para a tomada de decisões 
nas assembléias; 
• Exigências relativas à participação de membros; 
• Direitos e deveres dos membros.   



Manual de procedimentos - OPAC 

• Informações, registros e documentos que o produtor deve manter na 
unidade de produção; 
• Itens mínimos do roteiro de visita de verificação e visita de pares; 
• Definição do período mínimo para a visita de pares; 
• Itens do relatório de visita; 
• Ações de controle utilizadas nos intervalos entre as visitas de 
verificação; 
• Métodos de controle para atividades de avaliação mais complexas; 
• Itens indispensáveis para o plano de manejo orgânico;  
• Instrumentos que os fornecedores podem utilizar para rastrear os seus 
produtos; 
• Procedimentos para as análises em laboratório;  
• Sanções e penalidades; 
• Procedimentos para a análise de recursos e reclamações.  



Credenciamento de OPAC no MAPA 

• Formulário de Solicitação de Credenciamento do OPAC 
• Cadastro das unidades de produção onde já atua participando de 
avaliações da conformidade da produção orgânica ou declaração 
de inexistência de projetos sob seu controle; 
•Comprovante de inscrição no CNPJ; 
• Atos constitutivos do OPAC, como o estatuto, regimento e 
contrato social; 
• Documento, emitido pelos grupos que compõem o SPG, 
confirmando que é reconhecido como o OPAC a que estão 
vinculados; 
• Manual de procedimentos operacionais do OPAC; 
• Normas utilizadas na produção orgânica. 



• Composição 
 MEMBROS    
 OPAC    

 

• OPAC credenciado - Não 
acreditada (não há ISOGUIA 
para Sistemas Participativos) 

 ESCOPO (ÁREAS DE ATUAÇÃO) 
 

• Integridade do Sistema  
 CONTROLE SOCIAL 
 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 
 CONTRATO 

 

• Visitas de Verificação 
 COMISSÕES DE AVALIAÇÃO E 

VISITAS DE PARES 
 ATESTADO DE CONFORMIDADE 
  

SISOrg – Sistema 
Participativo 



 Fiscalização de rotina feita pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento junto as 

OPACs e acompanhando as visitas de pares 

 o SPG não é mais simples e não imprime 

menos responsabilidade que a certificação por 

auditoria (certificadora) 

 Poder compartilhado 

Sistemas Participativos de 
Garantia - SPG 



Procedimentos definidos para: 
Declarações de transação comercial 
Registros e documentação das UPs 
GARANTIR CONTROLE E RASTREABILIDADE 

SISOrg – Características 
comuns a ambos sistemas 

Cadastro Nacional de Produtores 
Cadastro Nacional de Atividades Produtivas 
TRANSPARÊNCIA 



 A  Organização de Controle Social pode ser 
formada por um grupo, associação, cooperativa ou 
consórcio, com ou sem personalidade jurídica, de 
agricultores familiares. Mas para que a organização 
seja reconhecida pela sociedade e ganhe 
credibilidade, é preciso que entre os participantes 
exista uma relação de organização, 
comprometimento e confiança. 

  

Organização de Controle Social 



• Feiras; 
• Entregas a consumidores; 
• Vendas nas propriedades; 
• Grupos de consumidores; 
• Compras governamentais; 
• Lojas e restaurantes de agricultores. 

Venda Direta Sem Certificação 

Reconhecimento do Estado da relação 
direta entre produtor e consumidor 



• Para a legislação brasileira, venda direta é 
aquela que acontece entre o produtor e o 
consumidor final, sem intermediários.  

• A lei também aceita que a venda seja feita por 
um outro produtor ou membro da família que 
participe da produção e que também faça parte 
do grupo vinculado da OCS. 

• O que se quer com isso é garantir que o 
consumidor final sempre possa tirar suas 
possíveis dúvidas sobre o processo de produção 
do produto que está levando. 

Venda Direta Sem Certificação 



 DEVE: 

• Possuir processo próprio de controle 
• Estar ativo 
• Garantir visita pelos consumidores 

Organização de Controle Social 

Para solicitar ao MAPA cadastramento como OCS, um grupo de produtores: 



 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO PEDIDO: 
 O MAPA possui MODELOS de todos os formulários e termos  

• Formulário OCS preenchido; 
• Formulários de cada um dos produtores preenchido; 
• Termo de Compromisso assinado por todos; 
• Descrição do Controle Social; 
 Sobre a produção e a comercialização 

• Declaração de Aptidão ao PRONAF de cada produtor. 

Cadastramento de OCS 

Passo-a-passo: 



 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E COOPERATIVISMO 
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

COORDENAÇÃO GERAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
COORDENAÇÃO DE AGROECOLOGIA  

N.º 

UF 

 
 

Declaração de Cadastro 

Declaro, para os devidos fins, que o(a) Sr.(a) ___________________________________________ 
estabelecido a ________________________________________________________________________________ 
Município de ________________________________________________________________________ UF ______ 

é produtor(a) familiar orgânico(a) cadastrado neste _________________________________________ sob número 

_________________, vinculado(a) a(o) ____________________________________________________________ 

________________________________________________, estando autorizado a comercializar produtos orgânicos 

não certificados diretamente ao consumidor, nos termos da Lei nº 10.831 de 23 de dezembro de 2003 e 

regulamentada pelo Decreto nº 6.323 de 27 de dezembro de 2007. 
___________________________ , _____ / _____ / _______ 

Assinatura e carimbo do Responsável pelo cadastro 

 

Venda Direta Sem Certificação 

Produtor ou membro da 
família, desde que 

envolvido no processo 

Reconhecimento do Estado da auto-
suficiência do controle social – 

fiscalização somente por denúncia 



Organização de Controle Social 

Para solicitar ao MAPA cadastramento como OCS, um grupo de produtores: 

 A OCS PODE: 

• Consultar a CPOrg sobre decisões técnicas 



 Não é necessário 
entregar no pedido, mas 
É OBRIGATÓRIO TER NA 
PROPRIEDADE O 
PLANO DE MANEJO 
ORGÂNICO! 

Produtor vinculado a OCS 

Importante: 



 NÃO É NECESSÁRIO ENTREGAR NO PEDIDO, 
MAS É OBRIGATÓRIO TER O PLANO DE 
MANEJO ORGÂNICO DA PROPRIEDADE! 
– Caderno de orientação à elaboração dos Planos 

Produtor vinculado a OCS 

Importante: 



• Registrar os procedimentos de Controle  
 Visitas de pares/ mutirões 
 Compras coletivas 
 Orientações preventivas/ corretivas 

Obrigações da OCS 

• Atualizar as listas de principais produtos e 
quantidades estimadas de produção, por propriedade 

 Encaminhar ao MAPA 

• Recolher a Declaração de Cadastro de Produtor 
Vinculado que for excluído 

 Notificar o MAPA 

• Registrar os procedimentos de Controle  
 Visitas de pares/ mutirões 
 Compras coletivas 
 Orientações preventivas/ corretivas 

Anualmente: 
• Atualizar as listas de principais produtos e 

quantidades estimadas de produção, por propriedade 
 Encaminhar ao MAPA 

Sempre que necessário: 
• Recolher a Declaração de Cadastro de Produtor 

Vinculado que for excluído 
 Notificar o MAPA em até 7 dias 

Rotina: 



Organização de Controle Social 

Correlação com outros programas do Governo Federal 

  
• Programa de aquisição de alimentos (PAA) do 

governo federal  
• Prêmio de até 30% no preço dos produtos 

adquiridos de agricultores familiares 
 

• Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 
• Compra preferencial de produtos regionais e 

orgânicos 
 

 



Selos e rotulagem 

Selo do Sistema Brasileiro de Avaliação da 
Conformidade Orgânica 

Certificação Sistema Participativo de Garantia 

Organização de Controle Social 

“Produto orgânico para venda direta por agricultores 
familiares organizados não sujeito à certificação de acordo 
com a Lei n° 10.831, de 23 de dezembro de 2003”. 



 
 

• Medidas cautelares 
• Intimação 
• Apreensão 

PENALIDADES 
• Advertência; 
• Multa de até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); 
• Suspensão da comercialização do produto; 
• Condenação de produtos, rótulos, embalagens e matérias-primas; 
• Inutilização do produto; 
• Suspensão do credenciamento, da certificação, da autorização, do 

registro ou da licença; e 
• Cancelamento do credenciamento, da certificação, da autorização, 

do registro ou da licença. 

Fiscalização 



 



 
Coordenação Geral de Agroecologia - COAGRE 

Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

+55 (61) 3218-3277 
 

www.prefiraorganicos.com.br 
 

AGRADECIMENTOS! 



 
Beatriz de Assis Junqueira 

Coordenadora de Incentivo à Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários 
beatriz.junqueira@agricultura.gov.br 

+55 (61) 3218-2237 

 

 
Coordenação de Incentivo às Indicações Geográficas de Produtos Agropecuários 

Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

OBRIGADA! 

mailto:beatriz.junqueira@agricultura.gov.br�
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