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1. Introdução 
 
A investigação de denúncias é uma atividade delegada por meio de convênio entre o Inmetro e a Rede.  Nos 
casos em que se faz necessário avaliar aspectos intrínsecos de produtos, tem como principal objetivo verificar 
o atendimento aos requisitos da regulamentação do Conmetro/Inmetro de forma a confirmar se a denúncia 
procede e adotar as ações cabíveis à luz da legislação. Sendo assim, para avaliar o produto regulamentado 
se faz necessária a realização de ensaios para comprovação da irregularidade denunciada. 

O presente procedimento foi estabelecido para orientar ações de investigação de denúncias pelos 
integrantes da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade do Inmetro (RBMLQ-I), por solicitação do 
Inmetro, órgãos reguladores ou de justiça, com o propósito de aumentar a efetividade das ações de mercado, 
ampliando e uniformizando a fiscalização através de investigação técnica de irregularidades intrínsecas em 
produtos regulamentados denunciados. 

Nota: as denúncias relativas a aspectos formais (informações obrigatórias, etiquetagem, etc) são 
encaminhadas diretamente da Ouvidoria para a RBMLQ-I ou coordenadas pelo SAC Dconf, não sendo 
necessário abrir um processo de investigação, bastando encaminhar uma resposta ao demandante e/ou 
realizar ação de fiscalização, quando pertinente. 

 
2. Objetivo 
 
Este documento estabelece o procedimento de fiscalização através de investigação técnica de irregularidades 
em aspectos intrínsecos dos produtos regulamentados denunciados no âmbito da Diretoria de Avaliação da 
Conformidade (Dconf). 
Nota: Este procedimento pode ser base para investigação de ofício. 
 
3.Documentos de Referência  
   

Decreto Nº 9.492, de 5 de 
setembro de 2018 
Regulamenta a Lei nº 13.460, 
de 26 de junho de 2017 

Regulamenta Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre 
participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços 
públicos da administração pública federal, institui o Sistema de 
Ouvidoria do Poder Executivo federal, e altera o Decreto nº 8.910, de 22 
de novembro de 2016, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do 
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da 
União. 

Decreto Nº 10.153, de 3 de 
dezembro de 2019 

Dispõe sobre as salvaguardas de proteção à identidade dos 
denunciantes de ilícitos e de irregularidades praticados contra a 
administração pública federal direta e indireta e altera o Decreto nº 
9.492, de 5 de setembro de 2018. 

Instrução Normativa nº 
5/2018, Ministério da 
Transparência e Controladoria-
Geral da União/Ouvidoria-
Geral da União  

Estabelece orientações para a atuação das unidades de ouvidoria do 
Poder Executivo Federal para o exercício das competências definidas 
pelos capítulos III e IV da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. 

Portaria Inmetro n.º 248/2015, 
ou sua substituta 

Vocabulário Inmetro de Avaliação da Conformidade. 

Portaria Inmetro n.º 333/2012, 
ou sua substituta 

Dispõe sobre os objetos sujeitos à avaliação da conformidade 
compulsória que devem ostentar, no ponto de venda, de forma 
claramente visível ao consumidor, o selo de identificação da 
conformidade do Inmetro. 
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Portaria Inmetro n.º 258/2020, 
ou sua substituta 

Aprova o aperfeiçoamento dos procedimentos de concessão do Registro 
e para a cobrança da Taxa de Registro pelo Inmetro, com revogação da 
Portaria nº 512, de 07 de novembro de 2019 e dá outras providências. 

Portaria Inmetro/ME n.º 
200/2021 

Aprova os Requisitos Gerais de Certificação de Produtos (RGCP) - 
Consolidado. 

Portaria Inmetro/ME n.º 
278/2021 

Aprova os Requisitos Gerais de Declaração do Fornecedor de Serviços 
(RGDF Serviço) - Consolidado. 

Portaria MDIC n.º 2/2017, ou 
sua substituta 

Regimento Interno do Inmetro. 

Lei 9.933, de 20 de dezembro 
de 1999 

Dispõe sobre as competências do Conmetro e do Inmetro, institui a Taxa 
de Serviços Metrológicos e dá outras providências 

Resolução Conmetro n°8/2006 Dispõe sobre o regulamento administrativo para processamento e 
julgamento das infrações nas Atividades de Natureza Metrológica e da 
Avaliação da Conformidade de produtos, de processos e de serviços, e a 
instituição de Comissão Permanente para apreciação e julgamento, em 
segunda e última instância, dos recursos interpostos em sede de 
processo administrativo instaurado por força do art. 8º da Lei nº 9.933, 
de 20 de dezembro de 1999 . 

  
4. Termos e Definições 
 
Denúncia - ato que indica a prática de irregularidade ou de ilícito cuja solução dependa da atuação dos órgãos 
apuratórios competentes. 

Marketplace- sites que prestam o serviço de intermediador entre vendedores e compradores, auferindo 
lucro na cobrança de taxas de seus usuários. 

Órgão Delegado (OD) - instituição pública nacional, estadual ou municipal, integrante da RBMLQ-I, 
conveniada com o Inmetro. 

Órgão responsável pela investigação – órgão integrante da RBMLQ-I, ou seja, OD ou Superintendência do 
Inmetro responsável pelo tratamento e investigação da denúncia apresentada quanto à prática de 
irregularidade ou de ilícito em produtos regulamentados no âmbito da Diretoria de Avaliação da 
Conformidade (Dconf). 

Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade do Inmetro (RBMLQ-I) -braço executivo do Inmetro em todo 
o território brasileiro, incumbindo-se das verificações e inspeções relativas aos instrumentos de medição e 
às medidas materializadas regulamentadas, da fiscalização da conformidade dos produtos, do tratamento de 
denúncias de irregularidade quanto ao atendimento à regulamentação do Conmetro/Inmetro e do controle 
da exatidão das indicações quantitativas dos produtos pré-medidos, de acordo com a legislação em vigor. A 
RBMLQ-I é composta por 23 OD estaduais, 1 OD municipal e contém, ainda, duas superintendências: uma no 
Rio Grande do Sul e uma em Goiás. 

 
5. Siglas 
 
As siglas das UP/UO do Inmetro podem ser acessadas em: 
http://intranet.inmetro.gov.br/tema/qualidade/docs/pdf/siglas-inmetro.pdf. 

 

OCP Organismo de Certificação de Produto 

RBMLQ-I Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade do Inmetro 

SEI Sistema Eletrônico de Informações 
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6. Requisitos de admissibilidade  

Para iniciar o processo de fiscalização através de investigação técnica é preciso que a denúncia seja 
admissível, ou seja, que contenha indícios mínimos de relevância, autoria e materialidade de prática de 
irregularidade ou de ilícito cuja solução dependa da atuação do órgão responsável pelo tratamento e 
investigação da denúncia. 

6.1 Apresentação da denúncia 
 

6.1.1 São elementos mínimos que caracterizam a denúncia: 

 
 Identificação do infrator (fabricante, importador, distribuidor, comerciante, marketplace, etc); 
 Identificação do produto (marca, modelo, número de registro(quando obrigatório), endereço do local de 

aquisição do produto, data da aquisição, entre outras informações que permitam sua identificação e 
rastreabilidade; 

 Identificação da irregularidade e dos dispositivos legais infringidos de competência do Inmetro; 
 Descrição do fato ou ato constitutivo da infração. 

Nota1: Para evidenciar as irregularidades descritas na denúncia deverão ser apresentados os seguintes 
documentos: 

 Relatório de ensaio realizado em laboratório quando o denunciante for pessoa jurídica. 
 Fotos que permitam visualizar nitidamente o produto, permitindo a sua identificação, bem como fotos 

das irregularidades, quando possível; 
 Notas fiscais de aquisição do produto, quando possível. 

Nota2: Quando o denunciante for usuário do serviço ou produto, deverá ser considerada a consistência dos 
indícios relatados, gravidade e/ou frequência do relato de irregularidade. 

Nota 3: Os elementos mínimos e as evidências apresentadas serão analisados, podendo ser considerados 
insuficientes para admissibilidade da investigação. Caso a denúncia seja encaminhada por autoridade ou 
órgão de controle, como o Ministério Público, o órgão responsável pela investigação deverá orientar o órgão 
demandante sobre quais informações são necessárias para instrução da requisição, conforme o Anexo 11.1. 
Quando o relato de irregularidade for apresentado diretamente pelo denunciante, o órgão responsável pela 
investigação deverá , via Ouvidoria ou SEI, solicitar que o denunciante complemente as informações no prazo 
de 15 dias, sob pena de o procedimento ser finalizado conforme art.15 da IN nº 5/2018. 

6.2 Situação do registro e do certificado 
 

6.2.1. O registro e/ou o certificado do produto devem estar ativos para prosseguimento da investigação e 
realização dos ensaios. 
 
6.2.2 Caso o registro esteja inativo ou suspenso, deve ser observada a data da aplicação da 
inatividade/suspensão. O processo prosseguirá para produtos que tenham sido fabricados, no caso de 
inativação ou comercializados para o mercado varejista, no caso de suspensão, anteriormente a data 
mencionada, conforme a art. 5°, §1°, alíneas I e II Portaria nº 258, de 6 de agosto de 2020. 
 
6.2.3 Caso o produto tenha sido fabricado ou comercializado em data posterior a aplicação das penalidades 
de registro, ou no caso de registro cancelado, o procedimento de investigação não prosseguirá e o detentor 
do registro será autuado por infração à Portaria nº 258, de 6 de agosto de 2020. 

6.3 Caso a denúncia atenda aos requisitos de admissibilidade, apontados em 6.1.1. e esteja com o 
registro e/ou certificados ativos, prossegue-se a investigação. 
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6.4 Caso a denúncia não atenda aos requisitos de admissibilidade, o órgão responsável pela 
investigação, pode, via Ouvidoria ou SEI, solicitar que o denunciante complemente as informações no 
prazo de 15 dias, sob pena de o procedimento ser finalizado conforme art.15 da IN nº 5/2018. 

Nota: O órgão responsável pela investigação da denúncia deve informar ao denunciante e ao Inmetro 
sobre as razões da não admissibilidade. 

7. Condução do processo de investigação 
 

7.1 Criação de Termo de Abertura da Investigação da Denúncia 
 
Uma vez admitida a denúncia, deve ser elaborado um Termo de Abertura da Investigação da Denúncia com 
um resumo inicial contendo: dados do denunciante, informações do objeto denunciado, fornecedor 
(detentor do registro do produto ou responsável pelo produto), OCP, irregularidades apontadas de acordo 
com a denúncia, base normativa e enquadramento das irregularidades e outros documentos ou informações 
consideradas pertinentes para a investigação. Um modelo é apresentado no item 11.2 do Anexo. 

 
7.2 Definição de ensaios e amostragem 

O órgão responsável pela investigação deve de acordo com a possível irregularidade objeto da denúncia, 
analisar toda base normativa da medida regulatória aplicável ao objeto denunciado para definir quais os 
ensaios serão realizados e a quantidade de unidades do produto necessária para a amostragem. 

Nota: Para definição dos ensaios e amostragem o órgão responsável pode consultar o laboratório e/ou OCP 
responsável pela certificação do produto investigado.  

 
7.3 Comunicação à empresa e/ou ao organismo 

O órgão responsável pela investigação, por meio de ofício, apresenta a denúncia e requisita ao OCP 
responsável pelo processo de certificação do produto/serviço denunciado, a indicação de laboratório 
acreditado para a realização dos ensaios. Modelos de ofícios são apresentados no item 11.3 do Anexo. 

Nota: Caso a modalidade de Avaliação da Conformidade seja Declaração do Fornecedor, o OD, requisita, por 
meio de ofício, ao Fornecedor responsável pelo produto a indicação de laboratório acreditado para o escopo 
denunciado, conforme definido no RGDF. 

O fornecedor responsável pelo produto deve ser oficialmente comunicado da denúncia pelo órgão 
responsável pela investigação e requisitado a prestar esclarecimentos sobre a possível irregularidade 
identificada na denúncia e indicar representante técnico para acompanhar os ensaios. Um modelo é 
apresentado no item 11.4 do Anexo. 

Nota 1: Nos casos em que o fornecedor não responder ou não quiser acompanhar os ensaios, não será 
concedida nova oportunidade de acompanhamento e serão considerados os resultados obtidos mesmo 
apenas com o acompanhamento do Inmetro e/ou ou da RBMLQ-I.  

Nota 2: Os ofícios enviados aos fornecedores e/ou OCP devem deixar claros sobre as suas responsabilidades 
em custear os ensaios e seguir com Aviso de Recebimento.  O comprovante de recebimento deverá ser 
anexado ao processo de investigação.  

Nota 3: Os prazos de respostas aos ofícios serão definidos conforme os regulamentos técnicos ou, em caso 
de omissão, em quinze dias, contados em dias contínuos, podendo ser prorrogados quando devidamente 
justificado. 
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7.4 Coleta e transporte do produto 

7.4.1 Após definido o laboratório que realizará o ensaio, o órgão responsável pela investigação, realiza a 
coleta do número de unidades do produto denunciado de acordo com a amostragem mínima necessária para 
a realização dos ensaios em duplicata em razão do item 8.2, alínea b. 

7.4.2 A coleta deve ser realizada preferencialmente em centros de distribuição ou no fabricante e não 
devem ser coletados produtos de mostruário. Caso não seja possível encontrar as amostras em centros 
de distribuição ou no fabricante, a coleta pode ser realizada no varejo.  

Nota 1: Caso o laboratório designado pela empresa ou pelo OCP esteja situado em localidade diferente do 
órgão que está investigando a denúncia enão consiga providenciar o transporte das amostras do seu estado 
até o laboratório, este poderá solicitar a coleta e transporte,  excepcionalmente,ao OCP que deverá lacrar as 
amostras e apresentar as evidências da coleta como nota fiscal, fotos, número do lacre etc. e transportá-las 
até o laboratório.  
 
Nota 2: Nos casos de Declaração do Fornecedor, quando os produtos forem de grande porte ou produtos 
perigosos, as amostras deverão ser interditadas e lacradas pelo órgão no local com emissão do Termo de 
Coleta e o transporte deverá ser requisitado ao fornecedor. 
 
7.4.3 Depois de finalizada a coleta, o órgão responsável pela investigação ou aquele requisitado por ele, 
deverá transportar as amostras a serem ensaiadas até o laboratório, solicitando, no ato da entrega, que o 
laboratório assine um termo de recebimento informando que as amostras chegaram lacradas e em perfeitas 
condições para ensaio. 

7.4.4. Diante de dificuldades na localização do produto no comércio ou na fábrica/importador, o órgão 
delegado responsável pela coleta poderá solicitar ao fornecedor ou ao denunciante que informe onde 
localizar o produto. Esgotadas as possibilidades de encontrar o produto, o processo será encerrado. 

7.5Realização e acompanhamento de ensaios 

7.5.1 O órgão responsável pela investigação deve agendar com o laboratório designado a data para 
acompanhamento dos ensaios, solicitando prioridade máxima.  

7.5.2 O órgão responsável pela investigação deverá informar a data, local e o horário a empresa 
denunciada, com aviso de recebimento e solicitando resposta com a identificação do representante 
técnico que acompanhará os ensaios. 

7.5.3 O órgão responsável pela investigação deve acompanhar os ensaios (na modalidade presencial ou 
remota). 

7.5.4 O número do lacre das amostras deve ser conferido e evidenciado pelo laboratório antes da 
realização dos ensaios. 

7.5.5 O órgão responsável pela investigação deve solicitar ao laboratório que os relatórios de ensaios: 

a) Identifique o produto com todas as descrições de marcações; 

b) Tenha fotos do produto e do lacre da amostra ao chegar ao laboratório, e fotos das evidências de 
não conformidade, quando possível; 

c) Em cada resultado medido, contenha a incerteza de medição; 
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d) Sejam emitidos em seu nome e sejam enviados apenas para ele. 

 

8. Tratamento dos Resultados dos Relatórios dos Ensaios e aplicação de penalidades 
 
8.1 De posse dos resultados dos ensaios, o órgão responsável pela investigação deverá elaborar o 
Relatório Final de Investigação de Denúncia com resumo dos atos realizados cronologicamente e 
conclusão sobre a ocorrência ou não de infração punível de acordo com a Lei n. 9.933/1999. Um modelo 
é apresentado no item 11.5 do Anexo. 

8.2 O órgão responsável pela investigação deve adotar os seguintes encaminhamentos: 

a) Caso os resultados indiquem a conformidade do produto, encerrar a investigação, 

b) Caso os resultados indiquem a não conformidade do produto, o órgão responsável pela 
investigação deve autuar a empresa pela irregularidade constatada, encaminhando o 
relatório de ensaio anexo ao auto de infração. 

Nota: Neste caso a empresa deverá ser informada que o resultado do ensaio somente 
poderá ser contestado mediante a realização de novo ensaio em laboratório acreditado, 
com a presença do fiscal, nas amostras previamente coletadas (item 7.4.1), no prazo de 
defesa prévia conforme a Resolução Conmetro n°8/2006. Caso o resultado desse ensaio 
demonstre a conformidade do produto, o auto de infração não será homologado. 

c) Quando forem necessárias a suspensão ou cancelamento do Registro, o órgão responsável 
pela investigação deverá encaminhar as informações à Coordenação Executiva de Gestão 
(Cexec). 

d)Quando a irregularidade identificada no produto for considerada como de risco potencial à 
saúde e a segurança do consumidor, o órgão responsável pela investigação deve encaminhar a 
íntegra do processo de investigação para a DIVIG avaliar as providências quanto à determinação 
de retirada do mercado e encaminhamento à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon). 
 
e) Em qualquer caso anterior comunicar o denunciante do resultado final e ações tomadas. 

 Nota 1 : Na hipótese de a irregularidade não estar cadastrada no SGI, o órgão responsável pela 
investigação deverá solicitar o cadastramento a Divig no início da investigação. 

 Nota 2: O órgão responsável pela investigação pode encaminhar ao OCP os relatórios de ensaio 
realizados, caso sejam formalmente solicitados. 

9 – Documentos do processo de investigação 

Todos os documentos coletados durante o processo de tratamento e investigação da denúncia devem 
compor o processo de investigação, dentre eles: 

a) Relatório de ensaio apresentado pelo denunciante, quando for pessoa jurídica; 
b) Fotos do produto, permitindo a sua identificação; 
c) Fotos das irregularidades, quando possível; 
d) Notas fiscais de aquisição do produto, quando possível; 
e) Ofícios de comunicação entre o órgão responsável pela investigação da denúncia, denunciante, 
fornecedor e/ou OCP(com aviso de recebimento); 
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f) Termo de Abertura da Investigação da Denúncia; 
g) Termo de coleta; 
h) Fotos de lacre; 
i) Termo de recebimento da amostra no laboratório; 
j) Relatórios de ensaios; 
k) Auto de infração; 
l) Relatório Final de Investigação de Denúncia. 
 
Nota:  Sendo a decisão pela autuação, os documentos são juntados aos autos do processo decorrente da 
lavratura do auto de infração, para fins de instrução processual. 
 
10 – Indicadores 

 
10.1. O órgão responsável pela investigação deve manter a Divig informada mensalmente sobre as denúncias 
que está investigando a fim de que possam ser contabilizados os indicadores desse processo e avaliadas as 
orientações necessárias para promover melhorias no processo. 
 
10.2. Os indicadores deste processo, listados abaixo, possuem periodicidade de apuração mensal: 

 
 Índice de admissibilidade das denúncias recebidas 

Memória de cálculo: nº de denúncias admitidas/ nº total de denúncias recebidas 
 

 Índice de denúncias investigadas concluídas 
Memória de cálculo: nº de denúncias investigadas concluídas / nº de denúncias admitidas 
 

 Índice de denúncias com resultado procedente 
Memória de cálculo: nº de denúncias admitidas com irregularidades/ nº total de denúncias 
investigadas. 
 

 Número de denúncias não admitidas 
 

 Número de denúncias admitidas, mas concluídas sem tratamento, detalhar o motivo (exemplo: 
produto não encontrado) 

 
  
Nota: Além dos indicadores quantitativos, os órgãos que estiverem investigando denúncias devem realizar o 
preenchimento de uma planilha com os seguintes dados: Identificação do denunciante, Identificação 
completa do produto denunciado, marca, modelo, identificação do fabricante ou importador, CNPJ, 
identificação da irregularidade denunciada, código da irregularidade, resultado que consta na denúncia, se a 
denúncia foi admitida ou não (justificativa no caso de não admissão), resultado da investigação, se a denúncia 
procedeu ou não, ação(ões) tomada (s). Deve também informar também os casos em que a denúncia foi 
concluída sem tratamento (com justificativa). 
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11 – Anexos 
 
 
11.1 Modelo de resposta à solicitação do Ministério Público de investigação de denúncias com orientações 
para a admissibilidade 

 
 

11.2 Modelo de Termo de Abertura da Investigação da Denúncia  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Abertura de Procedimento de Investigação de Denúncia. 
 

Trata-se de procedimento iniciado com fundamento no §1°, art 3° da Resolução Conmetro n°8 de 20 de dezembro de 
2006  para apurar denúncia encaminhada por (xxxxx)de acordo com as seguintes informações: 

   Denunciante: (xxxx) 

Objeto denunciado:  produto,  marca, modelo e outras informações relevantes para sua identificação 
Registro do produto: (xxxx) 
Fornecedor detentor do Registro : (xxxx) 

OCP: (xxxx) 

Irregularidades apontadas de acordo com a denúncia:(xxxx) 

Base normativa e enquadramento das irregularidades: (xxxx) 

Dessa forma, em vista (documentos enviados) como evidência técnica da irregularidade relatada, foi admitida a 
instauração do presente procedimento com providências para apuração de ocorrência de infração ao regulamento técnico do 
Inmetro.  

Assunto: Solicitação de apuração de denúncia de irregularidade em objeto regulamentado pelo Inmetro. 
 
Prezado(a) Promotor(a) de Justiça 
 

Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos do presente para fazer menção ao Ofício (xxxx), de(xx) 
de (xx) no âmbito do PP/IC n° (xx) na qual solicita coleta e análise do produto (xx) em razão da denúncia de 
(descrição da irregularidade e produto). 

Outrossim, em observância aos procedimentos administrativos de fiscalização através de investigação 
técnica, para que esta entidade  providencie a análise do produto é necessário que sejam apresentados os indícios 
nos quais se fundam as suspeitas de irregularidade, bem como as especificações do produto como ( descrever as 
informações relevantes do produto que não foram informadas, por exemplo: o lote (quando houver), marca, 
modelo) e  demais informações importantes para orientar a determinação de coleta das amostras. 

 
Atenciosamente, 
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11.3  Modelos de Ofícios de Comunicação ao OCP 

 
11.3.1 Objetos sujeitos a Certificação Compulsória 

 
 
11.3.2 Objetos sujeitos a Avaliação da Conformidade por Declaração do Fornecedor 
 

 
 
  

Assunto: Indicação de Laboratório para Realização de Ensaios. 
Prezado senhor, 

O (nome da entidade delegada) entidade delegatária da competência para a fiscalização do 
cumprimento do atos normativos de competência do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro), nos termos do art. 4º, §2º da Lei n° 9.933, de 1999,  vem informar o recebimento da denúncia referente 
a  suposta irregularidade (descrever irregularidade)  em  (descrever o produto:  marca, modelo e outras 
informações relevantes para sua identificação). 

Diante disso, solicitamos, com fundamento nos itens 6.1.1 e 10.1 do anexo da Portaria Inmetro/ME nº 
140, de 19 de março de 2021, a indicação de laboratório acreditado para realização de ensaios a fim de avaliar se 
o produto atende aos requisitos objeto de denúncia (xx)previstos no item (xx)da Portaria n.º xx e normas técnicas 
aplicáveis à regulamentação do Inmetro, tendo em vista indícios de alteração que poderia configurar 
irregularidade, conforme a transcrião em anexo. (anexar a descrição da denúncia, sem os dados do denunciante) 

Dessa forma, solicitamos que sejam tomadas as providências necessárias para a contratação dos ensaios 
referentes à denúncia no prazo de 15 dias úteis, contados a partir do recebimento deste ofício. O nome e o contato 
do laboratório acreditado contratado deve ser informado a este instituto pelo endereço eletrônico (e-mail de 
contato institucional na entidade delegada). 

Ressaltamos que o laboratório contratado deve ser acreditado no escopo da regulamentação pertinente 
e ser diferente daquele responsável pela avaliação inicial. Cabe destacar que o laudo deverá ser emitido em nome 
do (nome da entidade delegada). 

Informamos que o agendamento dos ensaios com o laboratório será realizado pelo (nome da entidade 
delegada). que informará ao fabricante as datas, locais e pessoas envolvidas, oportunamente. 

Atenciosamente, 
 

Assunto: Indicação de Laboratório para Realização de Ensaios. 
Prezado senhor, 

O (nome da entidade delegada) entidade delegatária da competência para a fiscalização do cumprimento 
do atos normativos de competência do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), nos 
termos do art. 4º, §2º da Lei n° 9.933, de 1999,  vem informar o recebimento da denúncia referente a  suposta 
irregularidade (descrever irregulridade)  em  ( descrever o produto:  marca, modelo e outras informações 
relevantes para sua identificação). 

Diante disso, solicitamos, com fundamento no item 13.2.7 do anexo Portaria Inmetro/ME nº 200, de 29 
de abril 2021, a indicação de laboratório acreditado para realização de ensaios a fim de confirmar se o  referido 
produto atende aos requisitos da Portaria n.º xxde xxx e  normas técnicas aplicáveis. 

Dessa forma, solicitamos que sejam tomadas as providências necessárias para a contratação dos ensaios 
referentes à denúncia no prazo de 15 dias úteis, contados a partir do recebimento deste ofício. O nome e o contato 
do laboratório acreditado contratado deve ser informado a este instituto pelo endereço eletrônico (e-mail de 
contato institucional na entidade delegada). 

 Ressaltamos que o laboratório contratado deve ser acreditado no escopo da regulamentação pertinente 
e ser diferente daquele responsável pela avaliação inicial. Cabe destacar que o laudo deverá ser emitido em nome 
do (nome da entidade delegada). 

Informamos que o agendamento dos ensaios com o laboratório será realizado pelo (nome da entidade 
delegada) que informará ao fabricante as datas, locais e pessoas envolvidas, oportunamente. 

Atenciosamente, 
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11.4 Modelo de Ofício de Comunicação ao Fornecedor 
 

 
 
11.5 Modelo de Relatório Final de Investigação de Denúncia 
 

Relatório Final da Investigação de Denúncia de Irregularidade em Produto Regulamentado 

 

 O procedimento preliminar teve início com a denúncia apresentada por (identificação do denunciante) 
referente à irregularidade (descrição da irregularidade, e  descrição detalhada do produto (marca, modelo,   
registro, se aplicável, e outras informações relevantes para sua rastreabilidade) 

Foram coletadas (número de unidades). amostras e os ensaios realizados no Laboratório (identificação 
do laboratório). Os resultados dos ensaios demonstraram as irregularidades (descrição das irregularidades). nos 
referidos modelos, em desacordo com os itens descritos da Portaria Inmetro n(xxx). de(xx)de(xx.) 

 Sendo assim, configurada infração ao regulamento técnico compulsório aprovado pela da Portaria 
Inmetro n(xxx) de(xx) de (xx.), será emitido o auto de infração e, por conseguinte, instauração de processo 
administrativo perante o (nome da entidade delegada). 

Atenciosamente,  

Assunto: Notificação da instauração de procedimento de investigação de denúncia de irregularidade de 
produto. 

O (nome da entidade delegada) entidade delegatária da competência para a fiscalização do 
cumprimento do atos normativos de competência do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro), nos termos do art. 4º, §2º da Lei n° 9.933, de 1999,  vem notificar o recebimento da denúncia referente 
a  suposta irregularidade (descrever irregulridade)  em (descrever produto :  marca, modelo e outras informações 
relevantes para sua identificação). 

Dessa forma, requisitamos que no prazo de 10 dias sejam apresentados esclarecimentos e providências 
sobre a possível não conformidade do produto.  

Outrossim, informamos que o fornecedor poderá designar um representante técnico para acompanhar 
os ensaios no produto que serão realizados para a apuração da denúncia em data a ser definida e comunicada 
oportunamente. 

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 

  


