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DIRETRIZES PARA ROTULAGEM  

PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO HUMANA 

 

SEGUNDO RESOLUÇÃO 002/2021 CIESP. Disponível em:  

https://www.ciesp.mg.gov.br/transparencia/resolucoes-portarias-e-atos-

normativos/resolucoes/ 

 

 

 

CAPÍTULO III DA ROTULAGEM 

 

Seção I 

Da rotulagem em geral 

 

Art. 460. Para os fins desta Resolução, entende-se por rótulo ou 

rotulagem toda inscrição, legenda, imagem e toda matéria descritiva ou 

gráfica que esteja escrita, impressa, estampada, gravada, gravada em 

relevo, litografada ou colada sobre a embalagem ou contentores do 

produto de origem animal destinado ao comércio, com vistas à 

identificação. 

 

Art. 461. Os estabelecimentos podem expedir ou comercializar somente 

matérias-primas e produtos de origem animal registrados ou isentos de 

registro pelo Serviço de Inspeção do CIESP e identificados por meio de 

rótulos, dispostos em local visível, quando forem destinados 

diretamente ao consumo ou enviados a outros estabelecimentos em que 

serão processados. 

 

§ 1º. O rótulo deve ser resistente às condições de armazenamento e de 

transporte dos produtos e, quando em contato direto com o produto, o 

material utilizado em sua confecção deve ser previamente autorizado 

pelo órgão regulador da saúde. 

 

§ 2º. As informações constantes nos rótulos devem ser visíveis, com 

caracteres legíveis, em cor contrastante com o fundo e indeléveis, 

conforme legislação específica. 

 

§ 3º. Os rótulos devem possuir identificação que permita a 

rastreabilidade dos produtos. 

 

§ 4º. Quando fracionados, os produtos de origem animal deverão conservar 

a rotulagem ou possibilitar a identificação do estabelecimento 

produtor. 

 

§ 5°. Fica dispensada a aposição de rótulos em produtos não 
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comestíveis comercializados a granel, quando forem transportados em 

veículos cuja lacração não seja viável ou nos quais o procedimento 

não confira garantia adicional à inviolabilidade dos produtos. 

 

Art. 462. O uso de ingredientes, de aditivos e de coadjuvantes de 

tecnologia em produtos de origem animal e a sua forma de indicação na 

rotulagem devem atender à legislação específica. 

 

Art. 463. Os rótulos podem ser utilizados somente nos produtos 

registrados ou isentos de registro aos quais correspondam. 

 

§ 1º. Os rótulos só podem ser usados para os produtos a que tenham sido 

destinados e nenhuma modificação em seus dizeres, cores ou desenhos 

pode ser feita sem prévia aprovação do Serviço de Inspeção do CIESP. 

 

§ 2º. As informações expressas na rotulagem devem retratar 

fidedignamente a verdadeira natureza, a composição e as características 

do produto. 

 

§ 3º. Na venda direta ao consumidor final, é vedado o uso do mesmo 

rótulo para mais de um produto. 

 

§ 4º. Nos produtos registrados os rótulos devem constar a declaração 

do número de registro do produto no Serviço de Inspeção do CIESP. 

 

§ 5º. Para os fins do § 3º, entende-se por consumidor final a pessoa 

física que adquire um produto de origem animal para consumo próprio. 

 

Art. 464. O produto deve seguir a denominação do respectivo regulamento 

técnico de identidade e qualidade-RTIQ. 

 

Art. 465. Além de outras exigências previstas nesta Resolução, em normas 

complementares e em legislação específica, os rótulos devem conter, de 

forma clara e legível: 

 

I - Nome ou marca de venda do produto, podendo constar palavras ou 

frases adicionais apostas próximas à sua denominação, desde que não 

induzam os consumidores a erro com respeito à natureza e às condições 

físicas do produto; 

 

II - nome empresarial e endereço do estabelecimento produtor; 

 

III - carimbo oficial do Serviço de Inspeção do CIESP; 

 

IV – carimbo de identificação do Consórcio; 
 

V - CNPJ, INSCRIÇÃO ESTADUAL ou CPF, o que couber; 
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VI - marca comercial do produto, quando existente; VII

 - prazo de validade e identificação do lote; VIII - lista de 

ingredientes e aditivos; 

IX - indicação do número de registro do produto no Serviço de 

Inspeção do CIESP: conter a seguinte frase: “Rótulo registrado no 

Serviço de Inspeção do CIESP sob nº 0000/000”, onde o primeiro número 

se refere ao número de registro do produto e o segundo número se refere 

ao número de registro do estabelecimento no Serviço de Inspeção do 

CIESP; 

 

X - identificação do país de origem; 

 

XI - instruções sobre a conservação do produto; 

 

XII - indicação quantitativa, conforme legislação do órgão 

competente; e 

 

XIII - instruções sobre o preparo e o uso do produto, quando 

necessário. 

 

§ 1º. O prazo de validade e a identificação do lote devem ser impressos, 

gravados ou declarados por meio de carimbo, conforme a natureza do 

continente ou do envoltório, observadas as normas complementares. 

 

§ 2º. No caso de terceirização da produção, deve constar a expressão 

“Fabricado por”, ou expressão equivalente, seguida da identificação do 

fabricante, e a expressão “Para”, ou expressão equivalente, seguida da 

identificação do estabelecimento contratante. 

 

§ 3º. Quando ocorrer apenas o processo de fracionamento ou de embalagem 

de produto, deve constar a expressão “Fracionado por” ou “Embalado por”, 

respectivamente, em substituição à expressão “fabricado por”. 

 

§ 4º. A prestação de serviços a que se refere o § 2º deve ser aprovada 

pela Serviço de Inspeção do CIESP mediante a apresentação do instrumento 

do contrato de prestação de serviço. 

 

§ 5º. Nos casos de que trata o § 3º, deve constar a data de fracionamento 

ou de embalagem e a data de validade, com prazo  

menor ou igual ao estabelecido pelo fabricante do produto, exceto em 

casos particulares, conforme critérios definidos pelo Serviço de 

Inspeção do CIESP. 
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§ 6º. Nos rótulos de produtos de origem animal, que apresentem em sua 

formulação produtos de abelhas como ingredientes, à exceção dos 

derivados dos produtos de abelhas, devem constar no painel principal, 

o percentual utilizado destes produtos. 

 

§ 7º. As informações nos rótulos deverão ser indicadas em linguagem 

clara, figurando de forma visível, legível e indelével. 

 

§ 8º. A presença de água no produto de origem animal deverá ser declarada 

na lista de ingredientes, exceto quando faça parte de compostos já 

anunciados, tais como salmouras, xaropes, molhos, caldos ou outros 

similares. 

 

§ 9º. Não é obrigatória a declaração do conteúdo líquido para produtos 

pesados à vista do consumidor, desde que no rótulo conste a expressão 

conforme determina legislação específica. 

 

§ 10º. Na rotulagem dos produtos isentos de registro deverá constar a 

expressão “Produto Isento de Registro no Serviço de Inspeção do CIESP”, 

em substituição à informação de que trata o inciso IX do caput 

 

Art. 466. Nos rótulos podem constar referências a prêmios ou a menções 

honrosas, desde que sejam devidamente comprovadas as suas concessões 

na solicitação de registro e mediante inclusão na rotulagem de texto 

informativo ao consumidor para esclarecimento sobre os critérios, o 

responsável pela concessão e o período. 

 

Art. 467. Na composição de marcas, é permitido o emprego de desenhos 

alusivos a elas. 

 

Parágrafo único. O uso de marcas, de dizeres ou de desenhos alusivos à 

símbolos ou quaisquer indicações referentes a atos, a fatos ou a 

estabelecimentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, deve cumprir a legislação específica. 

 

Art. 468. Nos rótulos dos produtos de origem animal é vedada a presença 

de expressões, marcas, vocábulos, sinais, denominações, símbolos, 

emblemas, ilustrações ou outras representações gráficas que possam 

transmitir informações falsas, incorretas, insuficientes ou que possam, 

direta ou indiretamente, induzir o consumidor a equívoco, erro, confusão 

ou engano em relação à verdadeira natureza, composição, rendimento, 

procedência, tipo, qualidade, quantidade, validade, características 

nutritivas ou forma de uso do produto. 
 

§ 1º. Os rótulos dos produtos de origem animal não podem destacar a 

presença ou ausência de componentes que sejam intrínsecos ou próprios 

de produtos de igual natureza, exceto nos casos previstos em legislação 

específica. 
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§ 2º. Os rótulos dos produtos de origem animal não podem indicar 

propriedades medicinais ou terapêuticas. 

 

§ 3º. O uso de alegações de propriedade funcional ou de saúde em produtos 

de origem animal deve ser previamente aprovado pelo órgão regulador da 

saúde, atendendo aos critérios estabelecidos em legislação específica. 

 

§ 4º. As marcas que infringirem o disposto neste artigo sofrerão 

restrições ao seu uso. 

 

Art. 469. É facultada a aposição no rótulo de informações que remetam 

a sistema de produção específico ou a características específicas de 

produção no âmbito da produção primária, observadas as regras 

estabelecidas pelo órgão competente. 

 

§ 1º. Na hipótese de inexistência de regras ou de regulamentação 

específica sobre os sistemas ou as características de produção de que 

trata o caput, o estabelecimento deverá apor texto explicativo na 

rotulagem, em local de visualização fácil, que informará ao consumidor 

as características do sistema de produção. 

 

§ 2º. A veracidade das informações prestadas na rotulagem nos termos 

do disposto no § 1º perante os órgãos de defesa dos interesses do 

consumidor é de responsabilidade exclusiva do estabelecimento. 

 

Art. 470. Poderão constar expressões de qualidade na rotulagem quando 

estabelecidas especificações correspondentes para um determinado 

produto de origem animal em regulamento técnico de identidade e 

qualidade específico. 

 

§ 1º. Na hipótese de inexistência de especificações de qualidade em 

regulamentação específica de que trata o caput e observado o disposto 

no art. 469, a indicação de expressões de qualidade na rotulagem é 

facultada, desde que sejam seguidas de texto informativo ao consumidor 

para esclarecimento sobre os critérios utilizados para sua definição. 

 

§ 2º. Os parâmetros ou os critérios utilizados devem ser baseados em 

evidências técnico científicas, mensuráveis e auditáveis, e devem ser 

descritos na solicitação de registro. 

§ 3º. A veracidade das informações prestadas na rotulagem nos termos 

do disposto nos § 1º e § 2º perante os órgãos de defesa dos interesses 

do consumidor é de responsabilidade exclusiva do estabelecimento. 

 

Art. 471. O uso de informações atribuíveis aos aspectos sensoriais, ao 

tipo de condimentação, menções a receitas específicas ou outras que não 

remetam às características de qualidade é facultado na rotulagem, nos 
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termos do disposto no inciso XXVI do caput do art. 18. 

 

Parágrafo único. As informações de que trata o caput não se enquadram 

no conceito de expressões de qualidade de que trata o art. 470. 

 

Art. 472. O mesmo rótulo pode ser usado para produtos idênticos que 

sejam fabricados em diferentes unidades da mesma empresa, desde que 

cada estabelecimento tenha o produto registrado. 

 

§ 1º. Na hipótese do caput, as informações de que tratam os incisos 

II, III, IV e VIII do caput do art. 465 deverão ser indicados na 

rotulagem para as unidades fabricantes envolvidas. 

 

§ 2º. A unidade fabricante do produto deve ser identificada claramente 

na rotulagem, por meio de texto informativo, código ou outra forma que 

assegure a informação correta. 

 

§ 3º. Alternativamente à indicação dos carimbos de inspeção das unidades 

fabricantes envolvidas, a empresa poderá optar pela indicação na 

rotulagem de um único carimbo de inspeção referente à unidade 

fabricante. 

 

Art. 473. Os rótulos devem ser impressos, litografados, gravados ou 

pintados, respeitados a ortografia oficial e o sistema legal de unidades 

e de medidas. 

 

Art. 474. Nenhum rótulo, etiqueta ou selo pode ser aplicado de modo que 

esconda ou encubra, total ou parcialmente, dizeres obrigatórios de 

rotulagem ou o carimbo do Serviço de Inspeção do CIESP. 

 

Art. 475. Os rótulos e carimbos do Serviço de Inspeção do CIESP devem 

referir-se ao último estabelecimento onde o produto foi submetido a 

algum processamento, fracionamento ou embalagem. 

 

Art. 476. A rotulagem dos produtos de origem animal deve atender às 

determinações estabelecidas nesta Resolução, em normas complementares 

e em legislação específica. 
 

Art. 477. No caso de não conformidade constatada no rótulo o Serviço 

de Inspeção do CIESP, além de realizar a fiscalização de sua 

responsabilidade, comunicará o fato aos demais órgãos de fiscalização 

competentes. 

 

Art. 478. Os estabelecimentos sob inspeção do Serviço de Inspeção do 

CIESP devem ser responsabilizados por eventuais riscos causados à saúde, 

segurança ou aos interesses dos consumidores, devido a quaisquer 

irregularidades apresentadas nos rótulos, tais como ausência de dizeres 

obrigatórios ou informações incorretas sobre sua natureza, qualidade, 
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quantidade, composição e prazo de validade dos produtos entre outros. 

 

Art. 479. Sempre que necessário, o Serviço de Inspeção do CIESP 

solicitará ao estabelecimento, documento comprobatório do órgão 

regulador da saúde que discipline o registro de produtos com alegações 

funcionais, indicação para alimentação de criança de primeira infância 

ou grupos populacionais que apresentem condições metabólicas e 

fisiológicas específicas ou outros que não estejam estabelecidas em 

normas específicas. 

 

Seção II 

Da rotulagem em particular 

 

Art. 480. O produto deve seguir a denominação de venda do respectivo 

RTIQ. 

 

§ 1º. O pescado deve ser identificado com a denominação comum da 

espécie, podendo ser exigida a utilização do nome científico conforme 

estabelecido em norma federal complementar. 

 

§ 2º. Os ovos que não sejam de galinhas devem ser denominados segundo 

a espécie de que procedam. 

 

§ 3º. Os derivados lácteos fabricados com leite que não seja de vaca 

devem possuir em sua rotulagem a designação da espécie que lhe deu 

origem, exceto para os produtos que, em função da sua identidade, são 

fabricados com leite de outras espécies que não a bovina. 

 

§ 4º. Os queijos elaborados a partir de processo de filtração por 

membrana podem utilizar em sua denominação de venda o termo queijo, 

porém sem fazer referência a qualquer produto fabricado com tecnologia 

convencional. 

 

§ 5º. A farinha láctea deve apresentar no painel principal do rótulo o 

percentual de leite contido no produto. 
 

§ 6º. Casos de designações não previstas nesta Resolução e em normas 

complementares serão submetidos à avaliação do Serviço de Inspeção do 

CIESP. 

 

Art. 481. Os produtos modificados, enriquecidos e dietéticos para 

regimes especiais deverão ser rotulados de acordo com as legislações 

específicas. 

 

Art. 482. As carcaças, os quartos ou as partes de carcaças em natureza 

de bovinos, de búfalos, de equídeos, de suídeos, de ovinos, de caprinos 

e de ratitas, destinados ao comércio varejista ou em trânsito para 
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outros estabelecimentos recebem o carimbo do Serviço de Inspeção do 

CIESP diretamente em sua superfície e devem possuir, além deste, 

etiqueta-lacre inviolável. 

 

§ 1º. As etiquetas-lacres e os carimbos devem conter as exigências 

previstas nesta Resolução e em normas complementares. 

 

§ 2º. Os miúdos devem ser identificados com carimbo do Serviço de 

Inspeção do CIESP, conforme normas complementares. 

 

Art. 483. Os produtos cárneos que contenham carne e produtos vegetais 

devem dispor nos rótulos a indicação das respectivas percentagens. 

 

Art. 484. A água adicionada aos produtos cárneos deve ser declarada, 

em percentuais, na lista de ingredientes do produto. 

 

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos condimentos e 

às especiarias. 

 

Art. 485. Os produtos que não sejam leite, produto lácteo ou produto 

lácteo composto não podem utilizar rótulos, ou qualquer forma de 

apresentação, que declarem, impliquem ou sugiram que estes produtos 

sejam leite, produto lácteo ou produto lácteo composto, ou que façam 

alusão a um ou mais produtos do mesmo tipo. 

 

§ 1º. Para os fins desta Resolução, entende-se por termos lácteos os 

nomes, denominações, símbolos, representações gráficas ou outras formas 

que sugiram ou façam referência, direta ou indiretamente, ao leite ou 

aos produtos lácteos. 

 

§ 2º. Fica excluída da proibição prevista no caput a informação da 

presença de leite, produto lácteo ou produto lácteo composto na lista 

de ingredientes. 

§ 3º. Fica excluída da proibição prevista no caput a denominação de 

produtos com nome comum ou usual, consagrado pelo seu uso corrente, 

como termo descritivo apropriado, desde que não induza o consumidor a 

erro ou engano, em relação à sua origem e à sua classificação. 

 

Art. 486. Quando se tratar de pescado fresco, respeitadas as 

peculiaridades inerentes à espécie e às formas de apresentação do 

produto, o uso de embalagem pode ser dispensado, desde o produto seja 

identificado nos contentores de transporte. 

 

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica ao pescado recebido 

diretamente da produção primária. 

 

Art. 487. Tratando-se de pescado descongelado, deve ser incluído na 
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designação do produto a palavra, “descongelado” devendo o rótulo 

apresentar no painel principal, logo abaixo da denominação de venda, 

em caracteres destacados, uniformes em corpo e cor, sem intercalação 

de dizeres ou desenhos, em caixa alta e em negrito, a expressão “NÃO 

RECONGELAR”. 

 

Art. 488. Na rotulagem do mel, do mel de abelhas sem ferrão e dos 

derivados dos produtos das abelhas deve constar a advertência “Este 

produto não deve ser consumido por crianças menores de um ano de 

idade.”, em caracteres destacados, nítidos e de fácil leitura. 

 

Art. 489. O rótulo de mel para uso industrial, sem prejuízo das demais 

exigências estabelecidas em legislação específica, deve atender aos 

seguintes requisitos: 

 

I - não conter indicações que façam referência à sua origem floral 

ou vegetal; e 

 

II - conter a expressão “Proibida a venda fracionada.”. 

 

Art. 490. Os rótulos das embalagens de produtos não destinados à 

alimentação humana devem conter, além do carimbo do Serviço de Inspeção 

do CIESP, a declaração “NÃO COMESTÍVEL”, em caixa alta, caracteres 

destacados e atendendo às normas complementares. 

 

 

Bicas, 03 de maio de 2021. 

 

JOSE MAURICIO DE 
 

Assinado de forma digital por JOSE MAURICIO DE SALES:23668849668 

SALES:23668849668 Dados: 2021.05.03 16:29:24 -03'00' 

José Maurício de Sales 

Presidente do CIESP 

 

BERNARDO BARBOSA ROCHA – Coordenador Serviço de Inspeção 

http://www.ciesp.mg.gov.br/

