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 (continuação) 

 

Tipos de 
Denúncia 

Informações 

Classificação 
da Denúncia 

Formal ou 

intrínseca?  

Dados do 

produto, local 

de venda, 

relatórios de 

ensaio 

realizados em 

laboratório 

acreditado pelo 

Inmetro, etc 

Fundamentada 

ou não 

fundamentada?  
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Denúncias Fundamentadas Formais 
 

Cadastro de 
Irregularidades 

Ações de 
Fiscalização 

Fim 

Se ainda não 

tiver cadastrado, 

será realizado o 

cadastro das 

irregularidades 

 

Solicitadas à 

RBMLQ-I via 

e-mail e aviso 

SGI 

(nacional) 

A RBMLQ-I 

envia à Divig 

o resultado 

destas ações 
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Denúncias Fundamentadas Intrínsecas 
 

A Divig irá solicitar ao OCP 

responsável a designação de 

laboratório para realização dos 

ensaios  
 

(Art
 

 9 da Portaria Inmetro n
 

 333 de 26/06/2012) 

 

Após designado o laboratório, a 

Divig vai solicitar à RBMLQ-I a 

coleta do produto.  
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 Coleta de Produtos 

 

 

 

 

 

Não coletar amostras 

de mostruário. 

Coletar amostras no 

comércio. 

O Inmetro irá fornecer 

todas as informações do 

produto a ser coletado. 

Sempre que possível informaremos 

endereços do produto no comércio. 

Coletar em triplicata as 

amostras para a 

realização dos ensaios. 
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Denúncias Fundamentadas Intrínsecas 
 

Após coletado o produto, será 

agendado com o laboratório 

designado a data.  

 

Acompanhamento dos ensaios 

no laboratório. 

(Inmetro e RBMLQ-I) 
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Denúncias Fundamentadas Intrínsecas 
 

Se os produtos estiverem REGULARES, 

a investigação é encerrada. 

 

 

 

 

Se o produto apresentar IRREGULARIDADE, 

o Inmetro irá suspender cautelarmente o 

registro do produto, informar a imprensa, 

SENACON e outros órgãos necessários. 
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Denúncias Fundamentadas Intrínsecas 
 

Após suspenso, será solicitado à 

RBMLQ-I ação de fiscalização na 

fábrica/importador.  

 

O Inmetro ao solicitar a ação de 

fiscalização já fornece o código e 

as irregularidades do produto.  

 

via e-mail 
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Denúncias Fundamentadas Intrínsecas 
 

via e-mail e 

aviso no SGI 

 

 

Ações de fiscalização à RBMLQ-I nos casos 

em que o Inmetro determinar a proibição  da 

distribuição e da comercialização por 

varejistas ou a prestação do serviço do 

objeto regulamentado 

 

Se a empresa responder dentro do prazo e  o 

Inmetro considerar adequada, o registro será 

reativado e informado a RBMLQ-I que a 

investigação será encerrada. 

 



Vigilância de Mercado 

Denúncias Fundamentadas Intrínsecas 
 

Se a empresa não enviar resposta, após 

término do prazo estabelecido na Portaria 

Inmetro n
 

 512 de 07/11/2016, o registro será 

cancelado. 

 

No caso de cancelamento, será solicitado à 

RBMLQ-I ações de fiscalização no comércio, 

fábrica e importador quando necessário. 

 

via e-mail e 

aviso no SGI 
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Denúncias Fundamentadas Intrínsecas 
 

 

 
A RBMLQ-I envia à Divig o resultado das 

ações de fiscalização e a investigação é 

encerrada. 
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Vigilância de Mercado 

Impedir produtos 

irregulares no mercado 

e possíveis acidentes 

de consumo 

 

Falta da informação da 

data da suspensão à 

RBMLQ-I.  

 

 

 ACERTOS 

 
ERROS 
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Vigilância de Mercado 

Impedir produtos 

irregulares no mercado 

e possíveis acidentes 

de consumo 

 

Falta da informação à 

RBMLQ-I de como 

proceder em casos de 

suspensão.  

 

 

 ACERTOS 

 

ERROS 
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Enviado Ofício Circular 18/Divig em 22/09 e Informativo SGI n
 

 3927 em 29/09 

 

 

O artigo 10, da Portaria Inmetro nº 512/2016, define 

que: “Enquanto durar a suspensão do Registro, em 

qualquer das condições definidas no art. 9º, fica 

proibida a fabricação e comercialização pelo 

fabricante, a importação e a comercialização do 

produto pelo importador ou a prestação do serviço 

regulamentado, ficando também suspensa a 

utilização do Selo de Identificação da Conformidade 

do Inmetro, assim como toda e qualquer 

publicidade dada ao mesmo”. 

  

O que fazer em casos de SUSPENSÃO? 
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Orientação I: Quando for encontrado um produto na 

fábrica, ou no importador, com o registro suspenso, 

o agente fiscal deve interditar o produto ou serviço. 

Caso o registro seja reativado, o produto deve ser 

desinterditado e liberado para ser comercializado. 

Entretanto, caso a suspensão seja transformada em 

cancelamento, o produto até então interditado 

deverá ser apreendido e, dependendo do motivo 

que levou à suspensão e, posteriormente, ao 

cancelamento, o produto deverá ser destruído. 

  

 (continuação) 
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Orientação II: Quando ficar caracterizada a 

fabricação, importação ou comercialização pelo 

fabricante/importador o agente fiscal deverá 

notificar o fornecedor pelo descumprimento do art. 

10 da Portaria Inmetro nº 512/2016 , apreender todos 

os produtos daquele registro e informar os fatos à 

Divisão de Vigilância de Mercado do Inmetro 

(divig@inmetro.gov.br) que, por sua vez, solicitará o 

cancelamento do registro por descumprimento do 

inciso IV do art. 13 dessa portaria. 

  
 

 

 (continuação) 
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Orientação III: Quando for encontrado um produto 

no comércio, com o registro suspenso, nos casos 

onde o Inmetro determinou cautelarmente a 

proibição da distribuição e da comercialização por 

varejistas ou a prestação do serviço do objeto 

regulamentado, com base no §1º do art. 10 da 

Portaria Inmetro nº 512/2016, o agente fiscal deverá: 

- Interditar o produto ou serviço, independente da 

data de suspensão do registro; 

- Caso o varejista se recuse a ser o fiel depositário, 

os produtos devem ser apreendidos; 

 

 (continuação) 

 



Vigilância de Mercado 

Orientação III (continuação):  

- Solicitar a NF de venda do produto do fornecedor 

para o varejo. Se a data for posterior a da 

suspensão, o agente fiscal deverá notificar o 

fornecedor pelo descumprimento do art. 10 da 

Portaria Inmetro nº 512/2016, apreender todos os 

produtos daquele registro e informar os fatos à 

Divisão de Vigilância de Mercado do Inmetro 

(divig@inmetro.gov.br) que, por sua vez, solicitará o 

cancelamento do registro por descumprimento do 

inciso IV do art. 13 dessa portaria. O varejista não 

deve ser notificado. 
 

 

 (continuação) 
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Orientação IV: Caso o registro seja reativado, o 

produto deverá ser desinterditado/devolvido e 

liberado para ser comercializado. Nos casos em que 

haja delimitação das irregularidades a lotes 

específicos, a Divisão de Vigilância de Mercado do 

Inmetro (divig@inmetro.gov.br) dará orientações 

adicionais.  
 

 

 (continuação) 
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O que fazer em casos de CANCELAMENTO? 
 

O artigo 14, da Portaria Inmetro nº 512/2016, define 

que: “Em qualquer das hipóteses de cancelamento 

do Registro pelo Inmetro, ficará proibida a 

fabricação, comercialização pelo fabricante, a 

importação, a distribuição, a comercialização por 

varejistas ou prestação do serviço do objeto 

regulamentado, ficando revogada a autorização 

para utilização do Selo de Identificação da 

Conformidade do Inmetro, assim como toda e 

qualquer publicidade relativa ao mesmo”. 

  

Enviado Ofício Circular 18/Divig em 22/09 e Informativo SGI n
 

 3927 em 29/09 
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Orientação I: Quando for encontrado um produto na 

fábrica, ou no importador, com o registro cancelado, 

o agente fiscal deverá notificar o fabricante ou o 

importador e apreender o produto. Quando 

cancelado, o registro não é reativado. O fornecedor 

só conseguirá a autorização do Inmetro para 

utilização do Selo de Identificação da Conformidade 

e para fabricação, importação e comercialização do 

produto quando submeter o produto a um novo 

processo e obtiver um novo número de registro. 

  

 (continuação) 
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Orientação II: Quando for encontrado um produto 

no comércio, com o registro cancelado, o agente 

fiscal deverá: 

- Notificar o fabricante ou o importador e apreender 

o produto, independente da data de cancelamento 

do registro. 

- Notificar o varejista, independente da data de 

cancelamento do registro. 

  

 (continuação) 
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Orientação III: Caso a suspensão seja transformada 

em cancelamento, o produto até então interditado 

deverá ser apreendido pela RBMLQ-I e retirado do 

mercado pelo fornecedor e, dependendo do motivo 

que levou à suspensão e, posteriormente, ao 

cancelamento, o produto deverá ser destruído. 

  

 (continuação) 
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Importante 

 As ações de fiscalização decorrentes de 

investigações do Inmetro devem ser priorizadas. 

 A identificação da fabricação, importação e 

comercialização de produtos regulamentados 

pelo Inmetro com o registro suspenso ou 

cancelado caracteriza-se como irregularidade: 

GRAVÍSSIMA.  
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Resultados das Investigações em 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Investigações Totais 
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Fundamentadas x Não Fundamentadas 
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Produtos Denunciados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Arla 32 

 Amplificador Som 

 Purificador de Água 

 Aquecedor Solar 

 Aspirador de Pó 

 Babá Eletrônica 

 Barras e Fios de Aço CA50 

 Baterias - Componentes Automotivos 

 Bebedouro 

 Brinquedos  

 Carrinho de bebê e berço 

 Colchão 

 Conversores Catalíticos Destinados à 

Reposição 

 Copos Plásticos 

 Dispositivos Elétricos 

 Eletrificador de Cerca 

 Escova Alisadora Chapinha 

Elétrica 

 Exterminador Elétrico de Inseto 

 Fios e Cabos Especiais 

 Fogão 

 Fritador Pasteleiro Gás/Elétrico  

 Lâmpada LED  

 Luminárias a Prova de Explosão 

 Máquina de Lavar 

 Microondas 

 Motores Elétricos Trifásicos de 

Indução Rotor Gaiola de Esquilo 

 Pneus de Motocicleta Uso Adulto 

 SASC  

 Ventilador de Teto 
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Produtos mais Denunciados 
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Dificuldades na Investigação de Denúncias 

 

 Tempo para chegada dos ofícios ao destinatário; 

 Tempo para suspensão de fato acontecer; 

 Obtenção de dados das ações de fiscalização 

realizadas; 

 Tempo para realização da ação de fiscalização na 

fábrica/importador; 

 Tempo para as notícias serem veiculadas na imprensa; 

 Falta de acesso à internet pelos fiscais da RBMLQ-I 

durante as ações de fiscalização. 
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Melhoria nas Investigação de Denúncias 

 

 O SEI já está funcionando então a demora na entrega da 

documentação vai acabar porque os ofícios serão 

enviados por e-mail; 

 A Divig ter acesso ao Orquestra em perfil que permita 

suspender e cancelar quando devido a algum resultado 

da investigação; 

 Ações de fiscalização à RBMLQ-I em virtude de 

denúncias e não apenas em quantidade conforme é 

hoje. 
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Fim 


