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Ofício Circular n. o 018 IDimel

INMETRO/SITAD/NÚMERO DO PROTOCOLO

52600. 008329/2017
Rio de Janeiro, 08 de maio de 2017.

Aos Dirigentes Máximos da RBMLQ- I

Assunto: Balanças utilizadas em linha de produção

Prezados Senhores,

1.
Considerando as recomendações exaradas pelo procurador chefe nacional do
Inmetro no que diz respeito às balanças utilizadas em linha de produção nos processos internos
das empresas, tais como:
a) Na pesagem de produto recebido de um fornecedor;
b) Na pesagem de produto a ser embalado com a indicação quantitativa na embalagem ou
conferência de peso de produto embalado;
c) Na pesagem de produto a ser transportado para contratação de frete;
d) Na pesagem de produto para preenchimento de nota fiscal com indicação de peso (isso
porque a nota fiscal é utilizada para aplicação da legislação de trânsito pela Polícia
Rodoviária, na fiscalização de excesso de peso em rodovias);
e) Na pesagem quando as balanças forem empregadas em medições que possam afetar a
incolumidade das pessoas, como por exemplo, pesagem de caminhões para transporte de
matérias primas e produtos (segurança nas rodovias) e no controle interno de produção de
alimentos ou medicamentos (saúde).
j) Nas demais circunstâncias em que a pesagem caracterizar, de forma inequívoca, qualquer
influência, interferência ou repercussão nos resultados das medições em relação a terceiros
(por exemplo, pesagem de recebimento de matéria prima para corifecção de produtos e no
resultado da medição influenciando a definição do preço final de um produto).

2.
A Diretoria de Metrologia Legal orienta os orgaos da Rede Brasileira de
Metrologia Legal e Qualidade do Inmetro (RBMLQ-I) a adotar como prática nas autuações de
instrumentos de medição empregados nas atividades de pesagem de processos internos das
empresas a elaboração de um relatório indicando as balanças abrangi das nas situações elencadas,
sua localização e utilização de forma individualizada, com menção a eventual enquadramento no
RTM específico, bem como os impactos nas relações estabelecidas com terceiros.

MOD-Gabin-OOl

- Rev. 08 - Apr. Mail16 - Pg. 1/2 - Norma de Origem: NlG-Gabin-030

Folha 2do Ofício circular

D.o

018 /Dimel, de 08/05/2017.

3.
Tal medida preventiva visa reforçar a argumentação do órgão processante no
julgamento das infrações ocorridas nas atividades metrológicas, bem corno fortalecer as defesas
do Inrnetro nos processos judiciais, evitando a condenação da autarquia e a geração de mais
jurisprudências que venham dificultar futuras defesas das ações em face do Inrnetro.

4.
Ressaltamos a relevância de elaboração do documento, principalmente para os
processos judiciais instaurados contra o Inrnetro, pois estes dados servirão de subsídios para as
respectivas intervenções. Nestas hipóteses, o relatório deverá ser encaminhado ao procurador no
Inrnetro, responsável pelo arrazoado, e sempre com a urgência devida.
5.
Contando com a imediata providência, a fim de atendermos à orientação da
Procuradoria do Inrnetro, colocamo-nos à inteira disposição para quaisquer informações, ao
tempo que renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

-
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