LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 8.918, DE 14 DE JULHO DE 1994
Dispõe sobre a padronização, a
classificação, o registro, a inspeção, a
produção e a fiscalização de bebidas,
autoriza a criação da Comissão
Intersetorial de Bebidas e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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.
Parágrafo único. A inspeção e a fiscalização de que trata esta lei incidirão
sobre:
I - Inspeção:
a) equipamentos e instalações, sob os aspectos higiênicos, sanitários e
técnicos;
b) embalagens, matérias-primas e demais substâncias, sob os aspectos
higiênicos, sanitários e qualitativos;
II - Fiscalização;
a) estabelecimentos que se dediquem à industrialização, à exportação e à
importação dos produtos objeto desta Lei;
b) portos, aeroportos e postos de fronteiras;
c) transporte, armazenagem, depósito, cooperativa e casa atacadista; e
d) quaisquer outros locais previstos na regulamentação desta Lei.
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, do Abastecimento e da Reforma
Agrária.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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DECRETO Nº 2.314, DE 4 DE SETEMBRO DE 1997
* Revogado pelo Decreto 6871 de 4 de junho de 2009

Regulamenta a Lei nº 8.918, de 14 de
julho de 1994, que dispõe sobre a
padronização, a classificação, o registro,
a inspeção, a produção e a fiscalização
de bebidas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o
art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 8.918, de 14 de
julho de 1994,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aprovado o Regulamento da Lei nº 8.918, de 14 de julho de
1994, que dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a
produção e a fiscalização de bebidas, que com este baixa.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Ficam revogados os Decretos nº 73.267, de 6 de dezembro de 1973,
96.354, de 18 de julho de 1988, e 1.230, de 24 de agosto de 1994.
Brasília, 4 de setembro 1997; 176º da Independência e 109º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Arlindo Porto

REGULAMENTO DA LEI N.º 8.918, DE 14 DE JULHO DE 1994
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Seção I
Dos Princípios
Art 1º Este Regulamento estabelece as normas gerais sobre registro,
padronização, classificação e, ainda, inspeção e fiscalização da produção e do comércio
de bebidas.
Seção II
Das Definições
Art 2º Para os fins deste Regulamento, considera-se:

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

I - bebidas: todo produto industrializado, destinado à ingestão humana, em
estado liquido, sem finalidade medicamentosa ou terapêutica;
II - matéria-prima: toda substância que para ser utilizada como bebida
necessita sofrer, em conjunto ou separadamente, tratamento e formação;
III - ingrediente: toda substância, incluídos os aditivos, empregada na
fabricação ou preparação de bebidas, e que esteja presente no produto final, em sua
forma original ou modificada;
IV - lote ou partida: a quantidade de um produto em um ciclo de fabricação,
identificado por número, letra ou combinação dos dois, cuja característica principal é a
homogeneidade;
V - prazo de validade: o tempo em que o produto mantém suas
propriedades, quando conservado na embalagem original e sem avarias, em condições
adequadas de armazenagem e utilização.
.............................................................................................................................................
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DECRETO Nº 6.871, DE 4 DE JUNHO DE 2009
Regulamenta a Lei nº 8.918, de 14 de
julho de 1994, que dispõe sobre a
padronização, a classificação, o registro,
a inspeção, a produção e a fiscalização
de bebidas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado, na forma do Anexo a este Decreto, o Regulamento da
Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994, sobre a padronização, a classificação, o registro, a
inspeção e a fiscalização da produção e do comércio de bebidas.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, fixado o
prazo de cento e oitenta dias para a adequação às alterações estabelecidas.
Art. 3º Ficam revogados os Decretos nºs:
I - 2.314, de 4 de setembro de 1997;
II - 3.510, de 16 de junho de 2000;
III - 4.851, de 2 de outubro de 2003; e
IV - 5.305, de 13 de dezembro de 2004.
Brasília, 4 de junho de 2009; 188º da Independência e 121º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Reinhold Stephanes
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LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a Proteção do Consumidor
e dá outras providências.

TÍTULO I
DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
.............................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR
.............................................................................................................................................
Art. 8º Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não
acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados
normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os
fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu
respeito.
Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe
prestar as informações a que se refere este artigo, através de impressos apropriados que
devam acompanhar o produto.
Art. 9º O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou
perigosos à saúde ou segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a
respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas
cabíveis em cada caso concreto.
Art. 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto
ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou
periculosidade à saúde ou segurança.
§ 1º O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua
introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que
apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos
consumidores, mediante anúncios publicitários.
§ 2º Os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão
veiculados na imprensa, rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto ou
serviço.
§ 3º Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou
serviços à saúde ou segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios deverão informá-los a respeito.
Art. 11. (VETADO).
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