
ANEXO XI 

 

Comprovação  Oficial  de  Tipicidade  e  Regionalidad  de  Bebidas  Alcóolicas,  Vinhos e Derivados da Uva e do Vinho para 

importação pelo Brasil 
(incisos I, II e III do, § 3º, do Art. 82 do Decreto nº 6.871, de 4 de junho de 2009 e incisos, I, II e III do; § 2º, do Art. 52 do Decreto nº 8.198, de 20 de fevereiro de 2014) 

Official  form  of  Typical  and  Regional  products  of  Alcoholic  Beverages,  WINE  AND  PRODUCTOS  OF  GRAPE  AND  WINE  or  Import  by  Brazil 

 

DADOS DO PRODUCTOR (Producer data) 

1.1 País de origem (Issuing country): 1.2 Número de CERTIFICADO DE ORIGEM (certificate of origin nº): 

    

1.3 Nome do estabelecimento (Name of producer establishment): 

  

1.4 Endereço (Address): 

  

1.5 Registro do Estabelecimiento no país de origem, se houver (Permit, Registry of Brewer’s Notice Number): 

  

DADOS DO PRODUTOR (Product data) 

1.2 Denominação do Produto (Name of the product): 2.2 Marca (Brand): 

    

2.3 Legislação de referência no país de origem (Legislation at the issuing country): 

  

3. DADOS DA TIPICIDADE (Typical features) 

3.1 Descrição Geral Das Características De Tipicidade (description of the general typical characteristics): 

  

 

3.2 O produto é característico de alguma região no país de origem? (  ) sim (  ) não Caso positivo, qual a região?o? 
(Is the produto from a typical region of its original country? (Mark na X in the Yes or No box) if positive, please describe the region) 

  

3.3 O nome do produto é consagrado na região? (  ) sim (  ) não 
Caso positivo, descrever referências que demonstram ser o nome do produto consagrado na região: 
(Is the product recognised and valued in the region of its origin? (Mark na X in the Yes or No box) If positive, mention how the nome is recognised and valued in the region) 

  

3.4 O produto é de consumo normal e corrente na origem? (  ) sim (  ) não 
Caso positivo, relacionar as evidências (dados atuais de produção e consumo na região de origem: 
(Is the product for regular human consumption in the country of is origin? (Mark na X in the Yes or No box) If positive, describe update data production and consumption) 

  

DADOS DA INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL, LOCAL, DATA E ASSINATURA/ CARIMBO 

3.5 Órgão oficial credenciado para emissão deste documento cadastrado no sistema SISCOLE: 
(Official organization accredited to issue this documento n the system “SISCOLE”) 

  

3.6 Local: (Place) 4.3 Data: (Date) 

    

4.4 Nome e credenciais do responsável pelas declarações (Name and title of oficial authority): 

  

4.5 Assinatura e carimbo ou assinatura electrõnica passível de verificação do responsável pelo órgão oficial do 
       país de origem ou entidade por ele reconhecida para tal fim 

(Signature and stamp. Or digital signature with verification method from oficial authority of the country of origin): 

  

 

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Toledo

Plaza San Vicente 3, 45001 Toledo



Comprovação  Oficial  de  Tipicidade  de  Bebidas  Alcóolicas,  Vinhos  e  Derivados  da  Uva  e  

do  Vinho  para  importação  pelo  Brasil 

 
Official declaration of Typical and Regional products of Alcoholic Beverages, Wines and similars for Import by Brazil 
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