
FACES do BRASIL



�Desenvolvimento e validação pela sociedade dos 
princípios e critérios  

�Reconhecimento do tema comércio justo no 
Conselho Nacional de Economia Solidária 

� Sancionamento do Decreto 7.358 que institui o 
SCJS

� Criação da Comissão Gestora Nacional do CJ



� Necessidade de diferenciação dos EES que 
aderem ao SCJS 

� Junto ao setor público para acesso a políticas 
diferenciadas;

� Junto ao consumidor para assegurar proveniência 
e criar um mercado diferenciado.

� Diferença entre CAD-Único e DAP x CJS

� Resposta: complexidade da verificação 

=> necessidade de avaliação da conformidade 



� ESTABELECER PRINCÍPIOS E CRITÉRIOS 
SIMPLES E OBJETIVOS

� CRIAR MECANISMO DE REGISTRO, 
DOCUMENTAÇÃO, INSPEÇÃO E CONTROLE 
SIMPLES, MAS QUE

�ASSEGURE A INTEGRIDADE DO SISTEMA



� Institui, no âmbito do Ministério do Trabalho e 
Emprego, o Sistema Nacional do Comércio Justo e 
Solidário - SCJS, para coordenar as ações do Governo 
Federal voltadas ao reconhecimento de práticas de 
comércio justo e solidário e à sua promoção.

� Determina que é voluntária adesão de Estados, 
Municípios e Distrito Federal, empreendimentos 
econômicos solidários, organismos de acreditação e 
organismos de avaliação da conformidade

�



� Define: comércio justo e solidário, organismos 
de acreditação, organismos de avaliação da 
conformidade, preço justo, e 

� Empreendimento Econômico Solidário 
(organizações de caráter associativo que realizam atividades 
econômicas, cujos participantes sejam trabalhadores do 
meio urbano ou rural e exerçam democraticamente a gestão 
das atividades e a alocação dos resultados), 

� Estabelece finalidade do SCJS



� Determina que a gestão do SCJS e a definição dos 
princípios e critérios de reconhecimento de práticas do 
comércio justo e solidário serão disciplinados em ato 
normativo do Ministério do Trabalho e Emprego.

�Institui a Comissão Gestora Nacional
o (finalidade) habilitar no SCJS os organismos de 
acreditação e de avaliação da conformidade, de acordo 
com os critérios de reconhecimento de práticas de 
comércio justo e solidário estabelecidos em ato 
normativo do Ministério do Trabalho e Emprego



� A gestão do SCJS, os seus princípios e os critérios de 
reconhecimento de práticas serão definidos em 
Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego.

� A Comissão Gestora Nacional publicará uma 
Resolução que tratará dos mecanismos de habilitação 
(credenciamento/acreditação) dos organismos de 
avaliação da conformidade.



� Determina os parâmetros necessários para a organização 
e o funcionamento do Sistema Nacional do Comércio Justo 
e Solidário.

� Trata da adesão de Estados e Municípios:
o Cria o Termo de Adesão e obrigatoriedade de criar 
respectivas Comissões Gestoras, suas atribuições e sua 
composição (semelhantes às estabelecidas no Decreto para a 
Nacional EXCETO PODER DE CREDENCIAMENTO).
o Confere gestão e autonomia das Comissões Estaduais ao 
Poder Executivo estadual
o Respeita complementaridade federativa.  





� A adesão dos Organismos de Avaliação da 
Conformidade, denominada Credenciamento, será 
realizada por meio de processo seletivo a ser conduzido 
PELA COMISSÃO GESTORA NACIONAL DO CJS.



I – Autogestão do Empreendimento Econômico Solidário, segundo a 

qual os processos de tomada de decisão sobre a produção e distribuição 

de bens e serviços e a alocação de valores nela gerados se dá com a 

contribuição sistemática, estruturada e paritária de uma fração 

representativa de sócios, associados, cooperados e de trabalhadores do 

Empreendimento, sendo reconhecida pela existência de comissões e 

outros mecanismos de participação na governança do EES e de um 

programa interno de formação de competências para a autogestão.



I – Fortalecimento da democracia, respeito à liberdade de 
opinião,  de organização e de identidade cultural

II – Condições justas de produção, agregação de valor e 
comercialização

III – Apoio ao desenvolvimento local em direção à 
sustentabilidade

IV – Respeito ao meio ambiente

V – Respeito à diversidade e garantia de equidade e não-
discriminação

VI – Transparência na informação ao consumidor

VII – Integração dos elos da cadeia  



I – Autogestão do Empreendimento Econômico Solidário 

II – Condições Justas de Trabalho

III – Transparência nas relações comerciais 

IV – Pagamento de preço justo

V – Pagamento de prêmio ao EES-CJS fornecedor

VI – Melhoria Contínua  



I – Garantir  ampla e equitativa participação das mulheres em todos os níveis e 
atividades do processo produtivo e comercial.

II – Garantir a não-discriminação baseada em raça, religião, posição política, 
procedência social, naturalidade, escolha sexual, geracional, e/ou condição de 

pessoa com deficiência.

III – Ampliar a utilização de materiais biodegradáveis nos processos produtivos.

IV – Desenvolver práticas de redução, reutilização e/ou reciclagem dos resíduos 
gerados nos processos de produção e comercialização.

V – No caso dos EES/CJS envolvidos em atividades agropecuárias e extrativistas, 
ampliar as práticas agroecológicas e a produção orgânica; não utilizar 

agrotóxicos das classes toxicológicas ....   



VII – Pagamento de prêmio estabelecido por meio de 
negociação livre entre as partes, tendo como base as 
necessidades de investimento em programas de 
desenvolvimento 

VII – Melhoria Contínua, traduzida em um programa 
construído pelo EES que vise ultrapassar limitações que 
existam para o completo cumprimento dos princípios e 
critérios, incluindo a alocação dos recursos do Prêmio para 
o alcance das metas estabelecidas, evoluindo da melhoria 
na condição das famílias para o desenvolvimento local.



� Institui o Cadastro Nacional de Economia 
Solidária do Comércio Justo e Solidário (CADSOL-
CJS), que manterá informações atualizadas sobre 
todos os Empreendimentos Econômicos 
Solidários cujas práticas de comércio justo e 
solidário tenham sido reconhecidas conforme 
estabelecido nesta Portaria.

� Gestão do Cadastro pela Comissão Gestora +    
Senaes-MTE 



§ 1º A inclusão do Empreendimento Econômico 
Solidário no Cadastro Nacional do CJS dar-se-á, de 

maneira preliminar, a partir de emissão, pelo EES, da 
Declaração Coletiva de Conformidade (DCC) com as 

práticas do Comércio Justo e Solidário conforme 
estabelecido nesta Portaria.

§ 2° A permanência do Empreendimento no 
Cadastro Nacional do CJS dependerá de avaliação 

da conformidade das práticas do EES,  



� Será criada por instrumento específico uma marca 
nacional para identificação das organizações e dos 
produtos oriundos do Sistema Nacional de Comércio 
Justo e Solidário. 
�Para lojas e pontos fixos desenvolvimento da marca 
ECOS 

� A gestão da marca será realizada pela Comissão 
Gestora Nacional do Comércio Justo e Solidário, 
incluindo a definição das práticas e dos mecanismos, 
procedimentos e organismos de controle.



� Será criada por instrumento específico uma 
marca nacional para identificação dos produtos 
oriundos do Sistema Nacional de Comércio Justo e 
Solidário.

� A gestão da marca será realizada pela Comissão 
Gestora Nacional do Comércio Justo e Solidário, 
incluindo a definição das práticas e dos 
mecanismos, procedimentos e organismos de 
controle.



RESOLUÇÃO



� Estabelece os mecanismos de controle e informação do 
Sistema Nacional do Comércio Justo e Solidário.

� Cria o Sistema de Avaliação da Conformidade do 
Comércio Justo e Solidário.

� Os organismos de avaliação da conformidade são pessoas 
jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis pela 
verificação da conformidade dos processos produtivos 
avaliados, em relação aos regulamentos técnicos do 
comércio justo e solidário.   



� Os Organismos de Avaliação da Conformidade do 
CJS (OACs) deverão ser credenciados JUNTO À 
COMISSÕES GESTORAS NACIONAL DO SCJS.

� O credenciamento de certificadoras e Organismos 
Participativos de Avaliação da Conformidade Orgânica 
(OPAC) junto à Comissão Nacional do SCJS dar-se-á 
por seleção via edital público e posterior adesão 
voluntária. 



� O credenciamento deverá ser precedido de 
verificação in loco sob responsabilidade da Comissão 
Nacional do SCJS.

� Da decisão da Comissão Gestora Nacional do SCJS 
cabe recurso ao MTE.



� A Comissão Gestoras acional, utilizará uma lista de 
especialistas capacitados a atuar nas inspeções 
necessárias ao processo de credenciamento dos OACs. 



� A certificação compreende os procedimentos 
realizados por OACs credenciados, nos EES, a fim de 
avaliar e garantir sua conformidade em relação às 
normas do CJS.

� A certificação poderá ser realizada por certificadoras 
que utilizem metodologia de auditoria externa e 
OPACs que utilizem sistemas participativos de 
garantia.



� O Certificado de Conformidade do Comércio Justo e 
Solidário tem a validade de dois anos a partir da data de 
sua emissão.

� As certificadoras e OPACs devem possuir 
procedimentos definidos para a emissão das 
Declarações de Transação Comercial, emitidas por ela 
própria ou pelos EES.



� Cada EES deverá possuir um sistema de registro 
adaptado ao tipo de produção que permita a 
rastreabilidade e a obtenção de informações para 
realizar as verificações necessárias sobre produção, 
armazenamento, processamento, aquisições e vendas. 


