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Estadoa 
Operação Especial Tijolo Legal 

Objetivos da Operação Especial 
 

 

- Evitar que a sociedade capixaba consuma 

produtos irregulares; 

- Promover uma concorrência justa. 

 



Marca do  
Governo do  

Estadoa 
Operação Especial Tijolo Legal 

 

“Essa é mais uma ação conjunta que o Ipem/ES desenvolve 

com outros órgãos, estaduais e federais, para garantir, ao 

cidadão capixaba, o consumo de produtos seguros e 

confiáveis. Essa fiscalização também garante uma 

concorrência justa com as empresas capixabas, já que esses 

tijolos irregulares entram no Estado com um preço bem 

inferior ao preço médio de mercado, colocando em risco 

empresas e empregos do Estado”.  

Cláudia Lemos (Diretora Geral do Ipem-ES) 
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Embasamento legal  

 
 

 

Art. 1º e art. 5º da Lei 9933/99 c/c item 8.1.2 de Regulamento 

Técnico, aprovado pelo artigo 1º da Portaria Inmetro nº 

558/2013 
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O inicio do Processo 

 

 

Denúncia do Sindicato da Indústria de Cerâmica do Espírito 

Santo – Sindicer/ES 
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Passo a passo  

Estudo da Portaria 
 

 

Foi planejado, juntamente com os Agentes Fiscais, um dia 

interno para estudo da Portaria 588/2013. 
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Passo a passo  

Elaboração da Planilha 
 

 

Foi planejado, juntamente com o Agente Fiscal, um dia para 

elaboração da Planilha para a realização do exame. 
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Passo a passo  

Testes no Mercado 
 

 

Após estudo e elaboração da planilha, os agentes fiscais 

testaram a efetividade da mesma.  
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Passo a passo  

Levantamento de dados 
 

- Procuramos o Sindicato para obter maiores informações a 

respeito das irregularidades denunciadas; 

- Identificamos a origem dos produtos irregulares; 

- Solicitamos o apoio da ANTT para identificar a quantidade 

e os horários em que os caminhões passavam pelo PPV 

de Rio Novo do Sul. 
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Passo a passo  

Planejamento da 1ª Operação  
 

 

Visto que o foco da fiscalização seriam os caminhões 

oriundos do norte fluminense, planejamos uma operação 

conjunta com a ANTT, no PPV de Rio Novo do Sul, com o 

apoio da Prefeitura Municipal. 
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Passo a passo  

Operacionalidade 
 

 

Os caminhões eram abordados pela ANTT e fiscalizados 

pelos agentes do Ipem-ES.  

Quando da identificação de irregularidades, foram recolhidas 

03 (três) amostras, como corpo de prova, e realizado a 

apreensão cautelar dos blocos cerâmicos. 

Os caminhões foram encaminhados para um pátio cedido 

pela Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, onde foi 

realizado o transbordo da carga. 
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Passo a passo  

Problemas na 1ª Operação 
 

 

1 - Logística de transbordo da carga apreendida; 

2 - Fuga de caminhões; 

3 - Grande período de fiscalização fez com que os caminhões 

mudassem a rota; 

4 - Identificação de problemas nas notas fiscais. 
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Passo a passo  

Planejamento da 2ª Operação  

Planejamento foi revisto devido aos problemas ocorridos na 

primeira operação. 

 

Problema 1 - Logística de transbordo de carga; 

Solução: Notificação para devolução da mercadoria ao 

fabricante e recolhimento de 3 (três) amostras como corpo de 

prova. 
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Passo a passo  

Planejamento da 2ª Operação  

 

Problema 2 – Fuga dos caminhões 

Solução: Acionar a PRF para integrar a operação 

 

Problema 3 – Período da Operação 

Solução: Redução de 1 semana para 8 horas 

 

Problema 4 – Notas Fiscais 

Solução: Acionar a SEFAZ para integrar a operação 
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Estadoa 
Passo a passo  

Operacionalidade 
 

A PRF era informada sobre os caminhões que passavam 

pelo pedágio de Mimoso do Sul e a partir daí as viaturas que 

estavam fazendo o patrulhamento abordavam e 

encaminhavam os caminhões até o PPV de Rio Novo do Sul. 

A ANTT realizava a fiscalização em relação ao peso da 

carga, o Ipem/ES realizava o exame dos tijolos e a SEFAZ 

realizava a fiscalização tributária. 
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Resultados 

  

Resultado da 1ª Operação 
 

• Foram fiscalizados 7 caminhões de tijolos, sendo que cinco 

deles (quatro do Rio de Janeiro e um do Espírito Santo) 

transportavam cerca de 25 mil blocos irregulares. 

• Esses produtos foram apreendidos e estão no pátio da 

prefeitura de Rio Novo do Sul. 
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Resultados 

Resultado da 2ª Operação 
 

• Foram fiscalizados sete caminhões de tijolos, sendo que 

cinco deles (quatro do Rio de Janeiro e um do Espírito 

Santo) transportavam cerca de 20 mil blocos irregulares. 
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Irregularidades  

 

 

Irregularidades identificadas nas 02 (duas) 

operações especiais. 
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Irregularidades  

 
 

 

Componentes cerâmicos, para alvenaria, fabricados com 

ausência de identificação do fabricante (CNPJ e nome 

fantasia ou razão social). 
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Irregularidades  

 
 

 

Componentes cerâmicos, para alvenaria, fabricados com 

ausência do lote ou data de fabricação. 
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Irregularidades  

 
 

 

Componente cerâmico, para alvenaria, sem estar gravado de 

forma visível, em baixo relevo ou reentrância, a identificação 

do (CNPJ e nome fantasia ou razão social). 
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Irregularidades  

 
 

 

Componente cerâmico, para alvenaria, sem estar gravado de 

forma visível, em baixo relevo ou reentrância, as dimensões 

nominais na seguinte sequência: largura, altura e 

comprimento 
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Irregularidades  

 
 

 

Componente cerâmico, para alvenaria, sem estar gravado de 

forma visível, em baixo relevo ou reentrância, o lote ou data 

de fabricação 
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Irregularidades  

 
 

 

Componente cerâmico, para alvenaria, sem estar gravado de 

forma visível, em baixo relevo ou reentrância, o telefone do 

serviço de atendimento ao cliente ou correio eletrônico, ou 

endereço do fabricante, importador ou 

revendedor/distribuidor. 
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Irregularidades  

 
 

 

Bloco cerâmico de vedação com dimensão fora do limite de 

tolerância admitido, no critério da média. 
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Irregularidades  

 
 

 

Bloco cerâmico de vedação com dimensão fora do limite de 

tolerância admitido, no critério individual. 
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Irregularidades  

 
 

 

Bloco cerâmico de vedação com espessura de septo inferior 

a 6 mm. 
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Irregularidades  

 
 

 

Bloco cerâmico de vedação com espessura de parede 

externa inferior a 7mm 
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Andamento dos processos 

no setor jurídico 

  

Resultados  
 

•Aplicada multa no valor de R$ 50.000,00 – Notificação 

enviada 

•Aplicada multa no valor de R$ 74.880,00 – Fase recursal. 

•Aplicada multa no valor de R$ 38.400,00 – Notificação 

enviada 

•Aplicada multa no valor de R$ 49.920,00 – Fase recursal. 

•Aplicada multa no valor de R$ 38.400,00 – Notificação 

enviada. 



Marca do  
Governo do  

Estadoa 
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no setor jurídico 

  

Recursos Apresentados 

 
 

Processo: 1882/2017 – AI 75246 – Questiona violação do 

art. 55 da Lei Complementar 123/2006, por ausência de 

orientação prévia pela fiscalização e, que o erro 

encontrado decorreu do “manuseio do material ao sair da 

extrusora ainda em fase plástica da argila e se restringem 

a pequenos pontos localizados” que, em tese, em nada 

comprometeria a qualidade do produto. Questiona, 

também, o valor elevado da multa aplicada. 
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no setor jurídico 

  

Recursos Apresentados 

 
Processo 1877/2017 – AI 75241 – Questiona que a 

empresa não foi notificada para acompanhar o exame e 

que o TUF, nem laudo, nem Auto de infração fazem 

referência à abertura do lacre 5094695, que guardava as 

mercadorias apreendidas e, com isso causa dúvida se os 

produtos analisados realmente são os mesmos 

apreendidos, por essa razão pleiteia a nulidade do 

exame. 
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Andamento dos processos 

no setor jurídico 

  

Recursos Apresentados 

 

Além disso, questiona suposto endereço incorreto 

para o qual a notificação foi enviada (endereço 

cadastrado pela área técnica), cerceando seu direito 

de defesa. Alegam que não foi mencionado o local 

em que os produtos estão armazenados. Por fim, 

questiona o valor muito elevado da multa, alegando 

suposta desproporcionalidade. 
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Fotos 
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OBRIGADO 
 

Contatos 

Marcelo Freitas Ladeia 

Diretor Técnico do Ipem-ES 
diretoria.tecnica@ipem.es.gov.br 

(27) 3636-6094 

Registro de Empresas 

 


