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Ofício Circular n.? 009IDimel

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2017.

Aos Dirigentes da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade - Irunetro

Assunto: Alteração do Sistema de Gestão Integrada (SGI) para constar informações sobre
os instrumentos e padrões utilizados nos exames de mercadorias pré-embaladas

Prezados Senhores,

1. Diante das diversas perdas de ações na justiça relativas à falta de indicação do
instrumento de medição utilizado no exame pericial quantitativo de mercadorias pré-embaladas,
o procurador-chefe nacional do Irunetro, no intuito de adotar medidas administrativas antes de
novos processos chegarem ao Judiciário, determinou que seja indicado no laudo de exame qual
instrumento de medição foi utilizado.

2. Segundo o subitem 7.1 da Norma NIE-Dimel-112, que estabelece a política de
rastreabilidade para o controle metrológico legal, todos os padrões de medição, incluindo aqueles
para medição auxiliar, que tenham influência no resultado de atividades do controle metrológico
legal devem ser calibrados antes de serem colocados em serviço, assegurando a rastreabilidade
metrológica ao SI.

3. Em virtude disso, informamos que, a partir do segundo semestre de 2017, o
Sistema de Gestão Integrada (SGI) será alterado para que, no exercício das atividades de
mercadorias pré-embaladas, conste, no laudo de exame, a indicação de todos os instrumentos e
padrões utilizados no processo de medição do conteúdo efetivo dos produtos, com as respectivas
informações de rastreabilidade.

4. Orientamos, pois, aos senhores que, em caso de necessidade, programem com
antecedência a aquisição e a calibração de todos os instrumentos e padrões que são utilizados nos
exames, a fim de evitar a interrupção do serviço.

Atenciosamente,
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