
PORTARIA Nº 263/98, DE 12 DE JANEIRO DE 1998.

ESTABELECE  NORMAS  E  PADRÕES  PARA  A
EMISSÃO DO CERTIFICADO DE ORIGEM DO CAFÉ -
CERTICAFÉ.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA-IMA,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  confere  o  artigo  19,  do
Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992, para atender o disposto nos incisos IV,
XXI e XLVI do artigo 2º do mesmo diploma legal e dar cumprimento ao disposto no
Decreto nº 38.559, de 17 de Dezembro de 1996,

considerando a importância  sócio-econômica da cultura
do Café para o Estado,

considerando o disposto na Portaria nº 165/95, de 27 de
abril de 1995, desta Autarquia,

considerando  a  necessidade  de  disciplinar  o  uso  e
estabelecer normas destinadas à emissão do Certificado de Origem do Café,

considerando  a  necessidade  de  normatizar  o
cadastramento,  o  registro  de  pessoa  física  e  jurídica  e  o  credenciamento  de
Cooperativas  e  entidades  representativas  dos  produtores  de  Café  do  Estado,
visando emissão do  Certificado de Origem do Café, 

RESOLVE:

CAPÍTULO I

DO CADASTRAMENTO E DO REGISTRO

Art. 1º - É obrigatório o cadastramento  e o registro das
pessoas  físicas  ou  jurídicas  no  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  -  IMA  -  para
participarem do Programa Mineiro de Incentivo à Certificação de Origem do Café -
CERTICAFÉ, baixado pelo Decreto nº 38.559, de 17 de dezembro de 1996.

Art.  2º -  O interessado na obtenção do registro  deverá
apresentar os seguintes documentos:

I  -  registro  do  imóvel  rural  se  proprietário;
contrato de arrendamento, de parceria ou outras formas que caracterizem a posse
da terra;

II - declaração de que seja produtor de Café
dentro da área de abrangência das regiões delimitadas;



III - declaração de compromisso de uso de
sacarias padronizadas;

IV  -  declaração  da  área  plantada,  em
formação e em produção, em hectares, e potencial de produção do Café do qual é
produtor;

V  -  nome  do  interessado,  número  de
inscrição de produtor rural atualizado, endereço completo e nome da propriedade
rural.

Art.  3º - Sempre que ocorrer  qualquer  modificação nas
informações ou nos documentos apresentados para o registro, deverá o produtor
interessado comunicar o fato a esta Autarquia, no prazo de 15 (quinze) dias.

Art.  4º  - O produtor  que tiver  propriedades  em regiões
delimitadas diferentes, terá que cadastrar todas as propriedades.

Art. 5º - O produtor será o responsável pela correção das
informações prestadas.

Art.  6º - As pessoas físicas ou jurídicas,  registradas no
Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  -  IMA  -  deverão  manter  relação  do  estoque
existente,  bem  como  a  quantidade  comercializada,  para  fim  de  supervisão  do
cumprimento das normas do CERTICAFÉ.

Art.  7º  -  O  registro  poderá  ser  cassado  ou  cancelado
quando  ocorrer  reincidência  do  produtor  no  descumprimento  das  normas
regulamentares do CERTICAFÉ ou em situação de fraude, alteração ou adulteração
do Certificado de Origem do Café .

Parágrafo  único.  A  cassação  ou  o  cancelamento  do
registro implica na renúncia, por parte do participante do CERTICAFÉ, de ação de
indenização ou ressarcimento de qualquer espécie. 

CAPÍTULO II

DOS PADRÕES REGIONAIS

Art.  8º  -  Ficam  estabelecidos  os  padrões  para  o  Café
beneficiado, produzido nas regiões cafeeiras delimitadas para o Estado de Minas
Gerais, de acordo com os Anexos I, II, III, IV, desta Portaria.

CAPÍTULO III

DOS CERTIFICADOS DE ORIGEM
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Art. 9º - Ficam aprovados os modelos do Certificado de
Origem do Café, de acordo com os Anexos V e VI desta Portaria.

Art. 10 - O Certificado de Origem do Café registrará, no
mínimo:  região  produtora  delimitada,  padrão,  produtor,  município,  safra,
características de qualidade,  tipo,  bebida e peneira,  preparo,  validade,  dados de
identificação, peso do lote e número de registro no Instituto Mineiro de Agropecuária
- IMA - e o responsável pela sua emissão.

Art. 11 - O Certificado de Origem do Café, a que se refere
o Anexo VI, desta Portaria, poderá ser afixado nas sacarias na forma de adesivo,
carimbo ou outro procedimento similar.

CAPÍTULO IV

DA CONCESSÃO E DA CASSAÇÃO DO CERTIFICADO DE ORIGEM DO CAFÉ

Seção I
Da Concessão do Certificado

Art. 12 - Será concedido Certificado de Origem do Café
às pessoas físicas  ou  jurídicas  produtoras  de Café,  devidamente  cadastrados  e
registrados nesta Autarquia.

Art. 13 - O Certificado de Origem do Café será concedido
desde que o interessado atenda, cumulativamente, as seguintes condições:

I  -  produza  Café  nas  regiões  cafeeiras
delimitadas conforme prevê a Portaria nº 165/95, de 27 de abril de 1995, do IMA;

II - atenda às exigências  técnicas contidas nos
padrões estabelecidos para cada região;

III - submeta o seu Café às regras de análise
pré-concebidas e oficializadas em laboratórios devidamente credenciados por esta
Autarquia;

IV  -  utilize  sacarias,  containers  e  big-bag
padronizados;

V  -  seja  proprietário  do  Café,  solicitante  do
registro ou concessionário da marca para a qual pleiteia o Certificado de Origem;

VI - possua, em perfeita ordem, os documentos
da propriedade ou de constituição da empresa,  estando assim em condições de
exercer normalmente a sua atividade;

VII - determine os lotes de Café para os quais
solicita  o  Certificado  de  Origem,  devendo  os  mesmos  serem  perfeitamente
identificados.

Art.  14 - Não será concedido Certificado de Origem do
Café para produtos que tenham sidos misturados, mesclados ou adulterados para
constituição de novos lotes.
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Parágrafo único. A mistura de Cafés, quando preparada
nos armazéns na forma de “ligas” para composição do “blend” destinado à formação
de lotes para exportação, terá acesso à certificação de origem, desde que os lotes
tenham  a mesma origem.

Art.  15  - Não  poderá  ser  transferida  ou  concedida  a
terceiros a autorização para uso do Certificado de Origem do Café.

Art. 16 - Todo aquele que utilizar o Certificado de Origem
do Café sem autorização ou falsificá-lo, será submetido a processo para apuração
de responsabilidade civil e penal, por se tratar de documento público oficial.

Art.  17  - Será  realizada  inspeção  pelo  IMA,  antes  da
concessão do Certificado de Origem do Café para o produto que tenha apresentado
irregularidades ou uso indevido do Certificado, objetivando o seu reenquadramento
no  programa.

§ 1º - Os participantes do CERTICAFÉ assegurarão aos
servidores  do  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  -  IMA  -  livre  acesso  às  suas
propriedades e aos locais onde são produzidos, beneficiados e preparados os Cafés
para Certificação.

§ 2º - Nas situações previstas neste artigo, a concessão
do Certificado de Origem do Café só será formalizada após conclusão do processo
administrativo.

Art. 18 - O interessado no uso do Certificado de Origem
do Café, assume todos os direitos e obrigações inerentes ao programa.

Seção II
Da Cassação do Certificado

Art. 19 - A cassação do direito do uso do Certificado de
Origem  do  Café  ocorrerá  quando  caracterizado  o  descumprimento  das  normas
previstas no  programa.

Art. 20 - Será cassado o direito de uso do  Certificado de
Origem do Café quando ocorrer reincidência de infração ou em situação de fraude,
alteração ou adulteração de documento ou de produto, devidamente comprovada.

Art. 21 - A cassação do direito de uso do Certificado de
Origem  do  Café  implica  em  renúncia  expressa  por  parte  do  participante  do
programa de mover ação de indenização contra o Instituto Mineiro de Agropecuária
- IMA.

Parágrafo  único.  Será  destruído  todo  o  material  e  sua
respectiva documentação de certificação, sem qualquer direito por parte do infrator
a ressarcimento.

Art.  22  - Nos  casos  de  falsificação,  imitação  ou  uso
indevido do Certificado de Origem do Café, apurado em processo administrativo,
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além das  responsabilidades  civis  e  penais  cabíveis,  o  participante  do  programa
ficará dele afastado por um período de 24 (vinte e quatro) meses.

Parágrafo  único.  A  sua  reintegração  no   programa  se
dará  mediante  a  regularização  de  sua  situação  civil  e  penal,  precedida  de
monitoramento  prévio  da  sua  atividade,  realizado  pelo  Instituto  Mineiro  de
Agropecuária - IMA.

Art. 23 - Quando cassado o direito de uso do Certificado
de Origem do Café, o participante do programa se obriga a retirar do mercado, num
prazo de 30 (trinta) dias, toda a mercadoria indevidamente Certificada.

Seção III
Da Representação do Certificado

Art.  24  - A  representação  material  do  Certificado  de
Origem do Café é uma logomarca representativa  do Governo Mineiro,  conforme
modelo aprovado, podendo ser impressa nas sacarias, containers, big-bag.

Parágrafo  único.  A  logomarca  caracterizadora  do
Certificado de Origem do Café não pode ser utilizada como marca de produto ou em
propaganda, nem na composição de razão social ou de nome fantasia de pessoa
física ou jurídica produtora de Café.

CAPÍTULO V

DA CONSTITUIÇÃO DE NOVOS LOTES

 Art. 25 - O Certificado de Origem do Café será emitido na
primeira operação mediante a apresentação de Nota Fiscal de produtor, de venda
ou de simples remessa, ou por intermédio de declaração da entidade credenciada,
visando a identificação do respectivo lote. 

Art. 26 - O Certificado de Origem do Café poderá também
ser emitido a favor da cooperativa que se dedica a  vendas em comum de Café,
desde que emita recibo de depósito ou registrada como armazém geral e, nessa
condição, expeça  “conhecimentos de depósitos” e “warrants” para os produtos de
seus associados, conservados em seus armazéns, próprios ou arrendados.

Art.  27 - Será permitido,  por  solicitação do interessado
comprador ou vendedor, o desmembramento ou fracionamento do lote original de
Café certificado, para constituição de novos lotes, no ato das transações comerciais
subseqüentes.

Parágrafo  único. Os novos lotes constituídos receberão
Certificado  de  Origem  com  base  nos  dados  do  documento  original,  desde  que
mantidas as suas características iniciais e não tenha sido misturado ou mesclado
com outros lotes de Café.
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Art. 28 - O fracionamento do lote original de Café, para
fins de certificação e constituição de novos lotes, se fará mediante autorização da
entidade credenciada, responsável pela emissão do Certificado de Origem do Café
objeto  do  desmembramento.

Art.  29  - A mistura  de  lotes  de  diferentes  padrões  de
qualidade do Café,  da mesma origem e para  fins de emissão de Certificado de
Origem,  implicará  em nova  amostragem,  nova classificação física e degustativa
(prova de xícara), com elaboração do respectivo laudo técnico.

Parágrafo  único.  O  Certificado  de  Origem  do  Café  de
lotes misturados, conforme o previsto neste artigo, se dará com base nos novos
resultados de classificação física e prova de xícara.

Art.  30 - Não será concedido Certificado de Origem do
Café para lotes misturados e oriundos das diferentes regiões delimitadas no Estado.

Parágrafo único. No caso de mistura de lotes, conforme o
previsto  neste  artigo,  ficam cancelados  os  Certificados  de  Origem do  Café  que
caracterizaram inicialmente o produto.

CAPÍTULO VI

DA FORMAÇÃO DE LOTES DESTINADOS À EXPORTAÇÃO

 Art. 31 - Os lotes de Café beneficiados com Certificados
de Origem, devidamente preparados para constituição de  “ligas”  e composição de
“blend” destinados à formação de lotes para exportação, poderão ser certificados,
desde que atendam, cumulativamente, às seguintes condições:

I - os lotes objeto da mistura deverão pertencer
à mesma região delimitada no Estado, nos termos da Portaria nº 165/95, de 27 de
abril de 1995, do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA;

II  -  o  novo  lote  constituído  deverá  ser
amostrado, classificado e  degustado ( prova de xícara);

III  -  será  emitido  o  laudo  técnico  de
classificação e degustação, com base no qual será emitido o Certificado de Origem
do Café;

Art. 32 - Não será permitida, para o fim de certificação de
origem do café, a mistura de lotes de regiões distintas.

Parágrafo  único. A fraude,  alteração ou adulteração do
lote destinado à certificação, implicará em responsabilidade civil e penal, além da
proibição do uso do Certificado de Origem do Café  pelo infrator.

Art.  33 - A emissão do Certificado de Origem do Café,
para lote destinado à exportação, será feita por entidade credenciada pelo Instituto
Mineiro de Agropecuária - IMA, da região de procedência do Café.
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Parágrafo  único. Havendo  mais  de  uma  entidade
credenciada  na  região  de procedência  do  Café,  ficará  a  cargo  do exportador  a
escolha da entidade, que emitirá Certificado de Origem do Café a seu favor.

CAPÍTULO VII

DA AMOSTRAGEM

Art.  34  - Para  efeito  desta  Portaria,  entende-se  por
amostragem  a  retirada  de  uma  determinada  quantidade  de  produto  do  lote  ou
volume do Café a ser analisado, denominado amostra.

Art. 35 - A extração das amostras se fará por furação ou
calagem de cada saco, de modo a garantir a representatividade do produto.

Art.  36  - A amostra  somente  poderá  ser  retirada  pelo
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - ou pela entidade por ele credenciada, que
responderá pela sua autenticidade e propriedade.

Art. 37 - As amostras retiradas por furação ou calagem
saco-a-saco deverão ser misturadas e homogeneizadas mecânica ou manualmente
reduzidas e acondicionadas em 3 (três) vias idênticas de 300 (trezentos) gramas
cada uma.

Parágrafo  único.  As  amostras  serão  destinadas  à
entidade credenciada, ao produtor e ao Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA.

Art.  38  - As  amostras  serão  embaladas  em  latas
padronizadas  com  etiqueta  de  identificação,  lacradas  com  cinta  gomada  e
rubricadas pelo técnico responsável pela coleta.

Art. 39 - As amostras de arquivo da entidade credenciada
deverão   ficar   à  disposição  do  Instituto  Mineiro  de Agropecuária - IMA - para
averiguações  periciais ou fiscais que se fizerem necessárias.

Art.  40  - O  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  -  IMA  -
poderá, a seu critério, efetuar nova retirada de amostra nos lotes sob investigação
fiscal ou pericial, obedecendo sempre os mesmos critérios de amostragem previstos
nesta Portaria.

Art. 41 - As amostras deverão ser fracionadas para efeito
de análises em 3 (três) partes iguais de 100 (cem) gramas cada uma, fazendo a
conversão dos resultados para os 300 (trezentos) gramas iniciais.

Art.  42 -  As  amostras  retiradas  serão  arquivadas  e
conservadas por um período mínimo de 12 (doze) meses.
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§ 1º - Vencido o prazo estipulado neste artigo, as
amostras poderão ser doadas ou alienadas, de acordo com autorização do Instituto
Mineiro de Agropecuária - IMA.

§  2º  -  As  amostras  periciadas,  fiscalizadas  ou
retiradas pelo Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - no exercício regular de suas
atribuições, passam  a ser de sua propriedade, cabendo-lhe definir o seu destino
final, após o prazo de conservação estabelecido no “caput” deste artigo.

CAPÍTULO VIII

DO CREDENCIAMENTO

Art. 43 - As pessoas físicas ou jurídicas, interessadas  no
credenciamento para a emissão do Certificado de Origem do Café, deverão atender,
cumulativamente, as seguintes condições:

I - requerer o registro junto ao IMA;
II  -  apresentar  certidão de registro  sobre sua

constituição legal como Cooperativa ou entidade representativa dos produtores de
Café, anexando cópia do ato constitutivo;

III  -  contribuir  com  bens  ou  serviços  para  o
exercício de atividade econômica, de proveito comum, sem fins lucrativos;

IV - delimitar área de atuação, apresentando a
relação de municípios assistidos e de produtores de Café associados;

V - especificar as condições e a capacidade de
armazenamento do produto;

VI - dispor de infra estrutura de laboratório de
análise degustativa e de classificação física do Café;

VII -  apresentar  relação  nominal  dos
classificadores e degustadores de Café;

VIII - ser imparcial;
IX - ser responsável pelas decisões relativas à

concessão da certificação;
X - ter direitos e responsabilidades pertinentes

às suas atividades de certificação;
XI  -  ter  mecanismos  adequados  para  cobrir

reponsabilidades legais decorrentes das suas operações e/ou atividades;
XII  -  ter  estabilidade  financeira  e  recursos

necessários para a operação de um sistema de certificação;
XIII  -  assegurar  que  suas  atividades  não

afetem  o  caráter  confidencial,  a  objetividade  e  a  imparcialidade  das  suas
certificações;

XIV - não fornecer ou projetar produtos do tipo
que  certificar  ou  quaisquer  outros  serviços  que  possam  comprometer  a
imparcialidade dos processos de certificação.
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Art.  44  -  A  pessoa  física  ou  jurídica,  doravante
denominada Entidade Certificadora, não poderá transferir para terceiros o direito de
emitir Certificados de Origem do Café.

Art. 45 - Para cada região produtora de Café do Estado,
delimitada pelo Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - serão credenciados tantos
interessados quanto se fizerem necessários para assistir a cem por cento da região
cafeeira.

Parágrafo  único.  A  Entidade  Certificadora  somente
poderá ser credenciada para a região delimitada do Estado, onde situa sua sede. 

Art.  46  -  As Entidades  Certificadoras  Credenciadas
limitarão  suas  ações  aos municípios  e  produtores  relacionados  no inciso  III,  do
artigo 38, desta Portaria.

Art.  47  -  O  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  -  IMA  -
autorizará  a  confecção  de  Certificados  de  Origem  do  Café  às  Entidades
Certificadoras Credenciadas,  conforme o modelo constante do Anexo VII desta
Portaria,  através  do  formulário  denominado  “Autorização  para  Impressão  de
Certificado de Origem do Café (AICOC).

Art.  48  -  Os  Certificados  de  Origem  do  Café  serão
impressos  e  numerados  tipograficamente  em  centenas  de  milhares,  na  ordem
crescente de 000.001 a 999.999, para cada Entidade Certificadora Credenciada,
dentro de uma mesma série.

Art.  49  -  Compete  à  Entidade  Certificadora
Credenciada:

I - confeccionar os Certificados de Origem do
Café, conforme autorização do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA;

II  -  responsabilizar-se  pela  fidedignidade  da
emissão do Certificado de Origem do Café;

III  -  amostrar  e  analisar  o  Café  a  ser
certificado, com emissão do laudo técnico;

IV  -  recolher  à  conta  do  IMA  os  recursos
financeiros  provenientes  dos  Certificados  de  Origem do Café  emitidos,  em guia
apropriada, conforme o modelo a que se refere o Anexo VIII; 

V - emitir o Certificado de Origem do Café para
os produtores devidamente cadastrados e registrados no IMA;

VI  -  promover,  divulgar  e  estimular  a
participação dos produtores de Café no Programa.

Art. 50 - Nas transações internacionais com Café, caberá
à Entidade Certificadora Credenciada a regularização dos lotes constituídos para
exportação, competindo-lhe:

I - analisar, amostrar e expedir o laudo técnico
de classificação e degustação do Café;
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II - emitir o Certificado de Origem do Café do
lote, com base no respectivo laudo técnico.

Art.  51  - As  Entidades  Certificadoras  Credenciadas
deverão, obrigatoriamente, possuir estruturas para o controle de qualidade, com a
seguinte composição:

I - auditores de controle de qualidade;
II - controladores de embarque de Café;
III  -  laboratório  de  análise  física  e  de

degustação  de  Café,  referendado  por  laboratório  de  instituição  de  estudo  ou
pesquisa, de âmbito nacional;

IV  -  responsável  técnico,  engenheiro  -
agrônomo, no regular exercício da profissão;

V  -  registro  no  Conselho  Regional  de
Engenharia, Arquitetura e Engenharia do Estado de Minas Gerais - CREA/MG;

VI  -  técnicos  classificadores  e  degustadores
credenciados pelo IMA. 

Art. 52 - Poderá ser suspenso o credenciamento, quando
o  produto  estiver  sendo  comercializado  sem  o  cumprimento  das  disposições
constantes desta Portaria.

Parágrafo  único. Nas  situações  previstas  neste  artigo,
será realizada  inspeção pelo IMA, objetivando o reenquadramento no Programa.

Art.  53  - A  cassação  e  o  cancelamento  do
credenciamento  ocorrerá  nas  situações  de  reincidência  do  descumprimento  das
normas regulamentares do CERTICAFÉ ou em situação de fraude,  alteração ou
adulteração do Certificado de Origem do Café.

Parágrafo  único.  Os  casos  previstos  neste  artigo
implicam  na  renúncia,  por  parte  do  participante  do  CERTICAFÉ,  de  ação  de
indenização  ou  ressarcimento  de  qualquer  espécie,  além  da  apreensão  e  da
destruição de todo o material e sua respectiva documentação de certificação, sem
qualquer direito por parte do infrator a ressarcimento.

 CAPÍTULO IX

DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Art. 54 - É fixado em R$ 0,50 (cinqüenta centavos) por
saca de 60 (sessenta) kg de Café beneficiado, o valor da prestação de serviços
para a Certificação de Origem do Café.
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Art. 55 - O valor previsto no artigo anterior fica reduzido a
50% (cinqüenta por cento), quando da emissão de Certificado de Origem do Café
para lote desmembrado e que não perde sua identidade inicial.

Parágrafo único. Na situação prevista neste artigo, deverá
ser colocado no campo de observação da Guia de Recolhimento o número do lote
que foi fracionado ou desmembrado, bem como o número do novo lote.

Art.  56  - Os valores  expressos  em moeda  corrente  do
País  para  a  certificação  serão  recolhidos  semanalmente  pelas  entidades
credenciadas em conta corrente bancária especial do IMA, através de Guia própria,
conforme modelo a que se refere o Anexo  VIII desta Portaria.

Parágrafo único. O não recolhimento dos valores fixados
pelo IMA, provenientes da Certificação de Origem do Café, implica no cancelamento
do  credenciamento  da  Entidade  Certificadora  e  demais  providências  legais
pertinentes para o recebimento do que é devido à Autarquia.

Art.  57  - Mensalmente  a  entidade  credenciada  deverá
informar  ao  IMA:  nome  dos  produtores,  localidade,  número  do  lote,  número  de
sacas certificadas e comprovação dos respectivos recolhimentos à Autarquia dos
valores previstos nesta Portaria.

Art.  58  - As  entidades  credenciadas  permitirão  livre
acesso  às  suas  dependências  dos  servidores  do  IMA,  para  efeito  de  examinar
mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais,
relacionados  com   o  programa,  objetivando  constatar  a  correção  dos  seus
procedimentos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Portaria,  não se
admite qualquer limitação ao disposto neste artigo.

Art.  59  - As  entidades  credenciadas  pelo  IMA,  para
emissão do Certificado de Origem do Café, poderão, concomitantemente, fixar em
até  R$ 0,50  (cinqüenta  centavos)  por  saca certificada,  a  título  de  prestação  de
serviço, pela certificação a que se refere o Programa do CERTICAFÉ.

Parágrafo  único. Quando  a  Certificação  de  Origem  do
Café  for  executada  diretamente  pelo  IMA  fica  fixado  em  R$  0,50  (cinqüenta
centavos) por saca de 60 (sessenta) kg de Café beneficiado, o valor da prestação
de serviços para a Certificação de Origem do Café.

CAPÍTULO X

DO ARBITRAMENTO
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Art. 60 - Arbitramento é a classificação de nova amostra
do produto objeto da reclamação, apelação e disputa.

Art. 61 - A reclamação, a apelação ou a disputa deverá
ser apresentada ao organismo de certificação pelo interessado de acordo com as
normas  da  Entidade  Certificadora,  sendo  obrigatório  anexar  ao  pedido  de
arbitramento  a  via  original  do  Certificado  de  Origem do  Café,  referente  ao  lote
contestado.

Art.  62  -  O  organismo  de  certificação  deverá  manter
registro  de todas as reclamações,  apelações e disputas  e das ações corretivas,
relativas à certificação.

Art. 63 - O arbitramento poderá ser solicitado durante o
período  de  validade  do  Certificado,  levando-se  em  consideração  a  data  da
certificação e a da entrega da mercadoria no seu destino final.

Art. 64 - O arbitramento será realizado por uma Comissão
composta de 3 (três) peritos, oficializada pelo Instituto Mineiro de Agropecuária -
IMA, integrada por:

a) um perito indicado pela parte contestadora;
b)  um  perito  indicado  pela  Entidade  Delegada

responsável pela certificação;
c)  um  perito  indicado  pelo  Instituto  Mineiro  de

Agropecuária-IMA.

Art.  65  -  Os  peritos  deverão  estar  devidamente
registrados no Instituto Mineiro de Agropecuária-IMA.

Art. 66 - O arbitramento deverá ser concluído no prazo
máximo de 15 ( quinze) dias, contados da data do término da coleta de amostra.

Art. 67 - As despesas decorrentes do arbitramento serão
representadas por custos de viagem, estadia e mais 0,5% (meio por cento) do valor
do lote verificado, calculado pelo último da mercadoria negociada, as quais correrão
por conta da parte contestadora.

Art.  68 - A decisão do arbitramento será final,  contra a
qual não caberá  recurso.

Art. 69 - Concluído o arbitramento será emitido um laudo,
cujo Parecer Técnico determinará a revalidação ou cancelamento do Certificado de
Origem do Café.

CAPÍTULO XI

DO ARMAZENAMENTO
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Art.  70  -  Os  grãos  de  Café  beneficiados,  sujeitos  à
certificação, deverão ser armazenados em “big-bag” ou sacarias padronizadas, que
serão empilhadas até uma altura máxima de 22 (vinte e dois) sacos, formando lotes
distintos.

Parágrafo único. A altura mínima entre a última fileira de
sacarias  da  pilha  e  o  pé  direito  do  armazém  deve  ser  de  1  (um)  metro,  para
possibilitar a aeração do ambiente e das próprias sacarias.

Art. 71 - O armazém deve apresentar:

a) piso impermeável;
b) cobertura com telhas de barro, zincadas ou

outros materiais;
c) material de segurança e de proteção contra

incêndio.

Art.  72  -  O  armazém  deverá  ser  desinfestado  e
desinfetado,  através  de  expurgo  ou  método  similar,  com  produtos  registrados
oficialmente, visando evitar a contaminação do Café.

Art.  73  -  A  umidade  dos  grãos  de  Café  destinado  ao
armazenamento deverá ser,  no máximo de 12% (doze por  cento)  -  base úmida,
medida  através  de  métodos  indiretos  de  resistência  elétrica  ou  condutividade
elétrica.

Art.  74 -  O armazém deverá  estar  situado em local  de
fácil acesso, livre de bacias de acumulação de umidade e de canais de ventos ou
em baixadas úmidas sujeitas à grande evaporação.

Parágrafo  único.  O armazém que  não  preencher  estas
especificações deverá adotar procedimentos técnicos para a preservação do Café.

Art. 75 - O armazém sofrerá inspeção prévia por parte da
Entidade Certificadora para o seu devido credenciamento oficial.

Art.76  -  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

O INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA, em
Belo Horizonte, aos 12 (doze) dias do mês de janeiro de 1998.
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Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral
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