
 

 



 

Sobre a Etiqueta Certa 
 

 

A Etiqueta Certa é uma empresa que garante a conformidade com a 

regulamentação e as normas de etiquetagem têxtil nacionais e internacionais. 

Fazemos isso por meio de um sistema, desenvolvido exclusivamente por nós, 

que gera automaticamente o layout das etiquetas conforme a nova 

regulamentação do INMETRO, da norma da ABNT de simbologia têxtil e dos 

requisitos internacionais. 

Para manter nossa tecnologia e clientes sempre atualizados, estamos 

constantemente monitorando as comissões de normas e possíveis mudanças 

nas regulamentações mundiais que envolvem o produto têxtil e vestuário.  

Também disponibilizamos e-books, infográficos, webinares, cursos e uma 

infinidade de materiais feitos para você.  

Neste e-book você vai entender como funciona a fiscalização das etiquetas de 

produtos têxteis e como você e um fiscal devem proceder quando ocorre uma 

ação de fiscalização no seu comércio, fábrica ou centro de distribuição. 

 

Boa leitura e qualquer dúvida entre em contato! 

/etiquetacerta 

 

/etiquetacerta 

 

/etiquetacertabr 

 

/company/etiquetacerta 

  



 

Em Parceria 
 

O Sindivestuário representa a união dos três mais importantes Sindicatos das 

Indústrias do Vestuário do País, reunião em uma só Sede das Entidades que 

representam o vestuário feminino e infanto juvenil, o masculino e o de camisas 

para homens e roupas brancas, que representam vinte e duas mil industrias do 

vestuário, empregando cerca de 250 mil trabalhadores e faturando mais de 14 

bilhões de reais por ano, com a produção de 2,6 bilhões de peças, somando 

mais de 30% da produção nacional. 

 

Acesse as Redes Sociais: 

 

/sindivestuario 

 

/in/sindivestuário-sindicato-da-moda-88228793/ 
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INTRODUÇÃO 
 

Ter conhecimento sobre os processos que envolvem a fiscalização de 

produtos têxteis e confeccionados é de extrema importância para a sua 

proteção e da sua empresa perante os órgãos de fiscalização.  

Ao ter consciência de seus direitos e deveres em relação às regulamentações 

e normas de etiquetagem, o profissional tem mais poder para se proteger de 

imposições ou acusações errôneas.  

A Portaria nº 166, de 8 de abril de 2011, publicada pelo INMETRO visa 

padronizar os critérios para a fiscalização e coleta de amostras de produtos 

têxteis para a realização de ensaios físico-químicos em complementação ao 

Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis. 

Na época de sua publicação estava vigente a Resolução Conmetro n° 02, de 

06 de maio de 2008, que foi substituída pela Portaria n.° 296 de 12 de junho 

de 2019, a mesma cita que “O Inmetro revisará, em ato específico e no que 

couber, o Procedimento de Fiscalização e Coleta de Amostras de Produtos 

Têxteis para a Avaliação da Fidedignidade das Informações, aprovado pela 

Portaria Inmetro n. 166, de 8 de abril de 2011.”. 

Portanto, a portaria de fiscalização ainda está em vigor, mas em breve poderá 

ser atualizada citando as regras e normas do regulamento de etiquetagem 

têxtil vigente. 

O objetivo desse e-book é te mostrar como funciona a fiscalização das 

etiquetas de produtos têxteis e como você e um fiscal devem proceder 

quando ocorre uma ação de fiscalização no seu comércio, fábrica ou centro de 

distribuição. 

Para acessar a portaria na íntegra clique aqui. 
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1. Procedimento de Fiscalização 
 

A fiscalização pode ser efetuada nos locais de: 

 

 

O acesso a esses locais pelo agente fiscal é assegurado por lei, como definido 

no artigo 6º da Lei no 9.933/1999. 

O Registro de Visita deve ser preenchido em todas as ações de fiscalização, 

mesmo nos casos em que seja evidenciado que a empresa comercializa todos 

os seus produtos têxteis de acordo com as exigências do regulamento.  

Caso o fiscal encontre alguma irregularidade, ele irá preencher o Documento 

Único de Fiscalização de Produtos (DUF) ou o Termo Único de Fiscalização de 

Produtos (TUF), e, sempre que possível, irá anexar uma evidência de cada 

irregularidade constatada para fins de prova.  

Como evidência admite-se uma unidade do produto têxtil irregular 

(apreendida) ou uma unidade do “meio” (etiqueta) com a irregularidade 
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(quando sua retirada for possível sem danificar o produto) ou fotos do produto 

têxtil com a irregularidade.  

Tais evidências devem identificar claramente a(s) irregularidade(s) e devem 

estar relacionadas no Documento Único de Fiscalização de Produtos (DUF) ou 

no Termo Único de Fiscalização de Produtos (TUF) referente à ação de 

fiscalização.  

A rastreabilidade dos produtos deve ser evidenciada através de documentos 

fiscais e/ou Declaração de Rastreabilidade.  

Se um produto têxtil contiver referência fiscal de mais de uma empresa (razão 

social ou marca ou nome ou CNPJ), todos serão igualmente responsáveis 

pelas informações declaradas no “meio”, tanto no aspecto formal, quanto no 

aspecto intrínseco. 

 

2. Falsificação 
 

Na identificação de produto têxtil irregular com evidências de falsificação da 

marca, serão autuados os reais responsáveis pela sua colocação no mercado, 

incluindo o comerciante varejista. Nesse caso, o proprietário da marca não 

será autuado.  

Nota: A comercialização de produto têxtil, com evidências de falsificação, será 

considerada como um agravante para efeitos de cálculo dos valores de multa 

quando da aplicação das penalidades pela constatação de irregularidades, 

sem prejuízo das sanções previstas na legislação específica.  
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3. Fiscalizações No Comércio 
 

Na ausência do “meio” (etiqueta, carinho ou estampa) ou falta de alguma das 

informações obrigatórias, o fiscal irá preencher o Documento Único de 

Fiscalização de Produtos ou o Termo Único de Fiscalização de Produtos, 

relacionando os produtos com as respectivas irregularidades e, quando 

possível, outras informações, caso haja, que possam identificar a 

rastreabilidade dos produtos. 

 Nota: Caso não seja possível correlacionar os produtos irregulares com os 

dados do documento fiscal, a empresas fiscalizada pode, a seu critério, 

apresentar Declaração de Rastreabilidade, conforme modelo em anexo, 

devidamente preenchida e assinada. Essa declaração tem caráter legal e deve 

ser considerada como evidência de que o produto irregular corresponde ao 

documento fiscal apresentado. Declarações falsas sujeitam o declarante às 

penalidades previstas na legislação específica. 
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4. Erro Trivial 
 

E ́ considerado “erro trivial” aquela irregularidade formal que não compromete 

as informações declaradas na etiqueta, desde que todas as informações 

obrigatórias estejam presentes. São exemplos de erro trivial as abreviaturas 

que não provoquem interpretação equivocada, a inversão da ordem dos 

símbolos obrigatórios, caracteres menores que o tamanho mínimo permitido 

(desde que legíveis), símbolos menores que o tamanho mínimo permitido 

(desde que inequivocamente visualizáveis) e a indicação da composição têxtil 

fora da ordem decrescente.  

Na existência de produto têxtil com a etiqueta contendo apenas erros triviais, 

deve ser preenchido o Documento Único de Fiscalização de Produtos ou o 

Termo Único de Fiscalização de Produtos (TUF) relacionando os produtos com 

as respectivas irregularidades e, quando possível, outras informações que 

possam identificar a rastreabilidade dos produtos (CNPJ, razão social, marca, 

modelo, etc.).  

Deve ser lavrado um Auto de Infração para o responsável pelas indicações 

(fabricante/importador ou outros membros da cadeia comercial, quando for o 

caso), com penalidade de ADVERTE ̂NCIA. 

Em caso de reincidência em erros triviais, poderá́ ser imputada penalidade de 

multa pecuniária, desde que a ação de fiscalização tenha sido realizada no 

mínimo após 90 dias da data da ação de fiscalização anterior.  
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5. Coleta de Amostras para 
Realização de Ensaios Físico-

químicos 
 

Após a avaliação das informações obrigatórias nos produtos têxteis, o agente 

fiscal pode proceder à coleta de amostras dos produtos têxteis fiscalizados 

para avaliação da fidedignidade das indicações da composição têxtil, da 

dimensão relativa ao título, da largura e da gramatura do tecido, apostas pelo 

fabricante ou responsável pelas indicações.  

A coleta de amostras de produtos têxteis de qualquer tipo (fios, filamentos, 

barbantes, linhas de costura, passamanarias, tecidos ou produtos 

confeccionados) para realização de ensaios físico-químicos pode ser efetuada 

nos locais de armazenamento, transporte, exposição ou venda de produtos 

têxteis, como definido no artigo 6º da Lei no 9.933/1999.  

Na coleta de amostras para a realização de ensaios físico-químicos, os 

produtos têxteis selecionados devem conter na etiqueta ou embalagem as 

informações, isentas de erros formais, correspondentes aos ensaios que serão 

realizados. Esta exigência não se aplica aos erros triviais. 

Os ensaios físico-químicos obedecem à normas específicas e são efetuados 

por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro ou designados pelo Inmetro. 
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Exemplares de produtos têxteis, com seu ciclo industrial concluído (acabado), 

encontrados tanto em estabelecimentos industriais, quanto em 

estabelecimentos comerciais estão sujeitos à coleta em quantidade suficiente 

para a realização de ensaios destrutivos, em atendimento às normas 

específicas de cada ensaio, não cabendo qualquer indenização, pelo órgão 

fiscalizador, em relação aos exemplares coletados, independentemente dos 

resultados obtidos.  

Se o tecido ou o produto confeccionado contiver, em sua estrutura, desenhos 

formados pelo entrelaçamento de fios, formando “Rapport”, cada amostra 

deve ter a dimensão necessária para conter, pelo menos, quatro repetições, 

para que se tenha material suficiente para realização dos ensaios.  

Na fiscalização o agente fiscal pode coletar até 3 (três) amostras idênticas e de 

tamanho suficiente para a realização dos ensaios físico-químicos, conforme 

tabela 1 deste procedimento. 

 

 

 

Uma delas é destinada ao laboratório (prova), outra deve ser encaminhada ao 

fabricante ou responsável pelas indicações (contra prova), e a terceira fica sob 

a guarda do órgão fiscalizador (testemunha).  
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No ato da coleta, o agente fiscal preenche o Termo de Coleta de Produtos, em 

três vias, ficando a primeira via com o órgão fiscalizador, na qual deve ser 

juntada uma evidência das informações constantes no produto.  

A segunda via é destinada ao responsável pelo estabelecimento onde foi 

coletada a amostra.  

A terceira via é disponibilizada ao fabricante ou responsável pelas indicações 

apostas ao produto, encaminhado juntamente com a contra prova.  

“Sendo a coleta realizada em estabelecimento comercial 

varejista, o fabricante ou responsável pelas indicações deve repor 

as amostras coletadas, sem ônus para o estabelecimento 

comercial, evitando que o varejista tenha perdas materiais 

decorrentes da coleta para ensaios. Na impossibilidade de 

reposição das amostras, deve ser realizada, pelo fabricante ou 

responsável pelas indicações, uma compensação, negociada 

com o estabelecimento comercial, de forma que não haja ônus a 

este último “. 

As despesas com os ensaios físico-químicos realizadas na amostra classificada 

como prova, fica às custas do órgão fiscalizador, responsável pela coleta. 
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Mas caso haja interesse, o fabricante ou responsável pelas indicações, arcando 

com as despesas para este fim, pode requerer a realização dos mesmos 

ensaios, sob as mesmas condições. Para isso, deve ser utilizada a amostra 

contra prova, desde que garantida a sua inviolabilidade. 

O prazo para manifestar essa intenção ao órgão fiscalizador é de até́ 10 dias 

após o recebimento do Auto de Infração. 

Havendo discordância entre o primeiro (prova) e o segundo (contra prova) 

laudos do ensaio efetuado, o órgão fiscalizador deve determinar uma terceira 

análise (testemunha), podendo ser acompanhada por representante do 

fabricante ou responsável pelas indicações, caso manifeste interesse.  

Após a realização do ensaio, se o produto têxtil avaliado ser considerado 

conforme, o Relatório de Ensaio, o Termo de Coleta de Produtos e amostra 

testemunha deve ser arquivado. 

Caso seja encontrada alguma irregularidade conforme aos requisitos 

estabelecidos, será lavrado o Auto de Infração para a empresa responsável 

pelas indicações apostas.  

 

6. Tolerância 
 

No produto têxtil acabado, ao fim de cada ciclo industrial (acabado) ou em 

qualquer fase do ciclo comercial, admite-se uma tolerância, entre as 

informações declaradas e as existentes efetivamente no produto, identificadas 

por meio dos ensaios realizados, de:  

a) ± 3% para composição têxtil (produto misto). 

b) ± 5% do valor declarado para a gramatura do tecido. 

c) ± 5% do valor declarado para o título do fio. 

d) ± 2% do valor declarado para a largura do tecido. 
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Nota: A esses valores de tolerância devem ser acrescidos os valores das 

incertezas de medição associadas aos respectivos resultados dos ensaios. 

 

7. Defesa Técnica 
 

O prazo para resposta a notificação deverá ser cumprida dentro do prazo de 

10 (dez) dias corridos, e deverá ser entregue pessoalmente, ou pelo correio, 

na sede do órgão fiscalizador.  

No caso de o produto irregular ter sido fornecido ao estabelecimento 

fiscalizado por fabricante, atacadista, importador ou qualquer outro 

intermediário, deverá ser apresentados os documentos fiscais que atestam a 

origem dos produtos.  

Essa declaração tem caráter legal e será considerada como evidência de que 

o produto irregular corresponde ao documento fiscal apresentado.  

Declarações falsas sujeitarão o declarante às penalidades previstas na 

legislação específica. 
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8. Conheça a Lei 
 

A Portaria n.° 296 de 12 de junho de 2019, também determina às pessoas 

naturais e jurídicas que atuem no mercado a observância e o cumprimento dos 

atos normativos e Regulamentos Técnicos expedidos pelo Conmetro e pelo 

Inmetro, conforme o art. 5o da Lei n. 9.933/1999 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9933.htm 

Veja abaixo os principais pontos da Lei que implicam no seu negócio! 

Art. 5o  As pessoas naturais ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou 

estrangeiras, que atuem no mercado para prestar serviços ou para fabricar, 

importar, instalar, utilizar, reparar, processar, fiscalizar, montar, distribuir, 

armazenar, transportar, acondicionar ou comercializar bens são obrigadas ao 

cumprimento dos deveres instituídos por esta Lei e pelos atos normativos 

expedidos pelo Conmetro e pelo Inmetro, inclusive regulamentos técnicos e 

administrativos.  

Art. 6o  É assegurado ao agente público fiscalizador do Inmetro ou do órgão 

ou entidade com competência delegada, no exercício das atribuições de 

verificação, supervisão e fiscalização, o livre acesso ao estabelecimento ou 

local de produção, armazenamento, transporte, exposição e comercialização 

de bens, produtos e serviços, caracterizando-se embaraço, punível na forma 

da lei, qualquer dificuldade oposta à consecução desses objetivos. 

§ 1o  O livre acesso de que trata o caput não se aplica aos locais e recintos 

alfandegados onde se processam, sob controle aduaneiro, a movimentação 

ou armazenagem de mercadorias importadas. 

§ 2o  A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá solicitar assistência do 

agente público fiscalizador do Inmetro ou do órgão com competência 

delegada, com vistas à verificação, no despacho aduaneiro de importação, do 

cumprimento dos regulamentos técnicos emitidos pelo Conmetro e pelo 

Inmetro.   
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Art. 7o  Constituirá infração a ação ou omissão contrária a qualquer das 

obrigações instituídas por esta Lei e pelos atos expedidos pelo Conmetro e 

pelo Inmetro sobre metrologia legal e avaliação da conformidade 

compulsória, nos termos do seu decreto regulamentador.   

Art. 8o  Caberá ao Inmetro ou ao órgão ou entidade que detiver delegação de 

poder de polícia processar e julgar as infrações e aplicar, isolada ou 

cumulativamente, as seguintes penalidades:  

I - advertência; 

II - multa; 

III - interdição; 

IV - apreensão; 

V - inutilização;  

VI - suspensão do registro de objeto; e  

VII - cancelamento do registro de objeto.   

Parágrafo único.  Na aplicação das penalidades e no exercício de todas as suas 

atribuições, o Inmetro gozará dos privilégios e das vantagens da Fazenda 

Pública. 

Art. 9o  A pena de multa, imposta mediante procedimento administrativo, 

poderá variar de R$ 100,00 (cem reais) até R$ 1.500.000,00 (um milhão e 

quinhentos mil reais).  

§ 1o  Para a gradação da pena, a autoridade competente deverá considerar os 

seguintes fatores:   

I - a gravidade da infração;  

II - a vantagem auferida pelo infrator;  
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III - a condição econômica do infrator e seus antecedentes;  

IV - o prejuízo causado ao consumidor; e  

V - a repercussão social da infração. 

 § 2o  São circunstâncias que agravam a infração:  

I - a reincidência do infrator;   

II - a constatação de fraude; e  

III - o fornecimento de informações inverídicas ou enganosas.   

§ 3o  São circunstâncias que atenuam a infração:   

I - a primariedade do infrator; e  

II - a adoção de medidas pelo infrator para minorar os efeitos do ilícito 

ou para repará-lo. 
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SISTEMA ETIQUETA CERTA 
A INTELIGÊNCIA POR TRÁS DA SUA ETIQUETA 

 

 
Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=l7sTSGStSQQ 

 

Único sistema que garante que você esteja sempre atualizado e com a 

certeza de que está adequado à regulamentação vigente. 
 

• Aumente a produtividade do seu processo e reduza custos operacionais; 

• Evite custos com fretes adicionais em decorrência de produtos devolvidos pelo seu 

cliente por causa de etiquetas que não estejam em conformidade com a 

regulamentação; 

• Elimine custos adicionais em reprocessos (mão-de-obra, tempo, etiquetas, perda 

de peças); 

• Evite autuações e multas; 

• Evite atrasos na chegada de produtos às lojas por reprocessamento das etiquetas; 

• No caso de importação ou exportação, evite custos resultantes de pedidos 

parados na alfândega; 

 

CONTATO 
 

suporte@etiquetacerta.com 
 

 +55 (11) 4172 8444 

+ 55 (11) 99170-2828  


