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. 1.201 até 3.200 1ª 80 80 0 2

. 2ª 80 160 1 2

. 3.201 até 10.000 1ª 125 125 1 3 1,0

. 2ª 125 250 4 5

. 10.001 até 35.000 1ª 200 200 4 7 1,5

. 2ª 200 400 10 11

. 35.001 até 150.000 1ª 315 315 9 14 2,5

. 2ª 315 630 23 24

Fonte: norma ISO 2859-1:1999, inspeção severa, nível geral de inspeção
II.

3. Em 1.3 e 2.2, a primeira amostra de instrumentos deve ser submetida ao
ensaio/exame.

I - se a quantidade de instrumentos defeituosos não exceder o número de
aceitação, então o lote deve ser aprovado;

II - se a quantidade de instrumentos defeituosos alcançar ou exceder o
número de rejeição, então o lote deve ser reprovado, desconsiderando a segunda
amostra; e

III - se a quantidade de instrumentos defeituosos for maior que o número
de aceitação e menor que o número de rejeição, a segunda amostra deve ser
testada.

3.1 A aceitação ou rejeição da segunda amostra é cumulativa, baseando-se
na quantidade total de instrumentos defeituosos obtidos em ambas as amostras.

PORTARIA INMETRO Nº 327, DE 28 DE JULHO DE 2021

Dispõe sobre a indicação da quantidade líquida de
produtos cárneos pré-embalados.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E
TECNOLOGIA - INMETRO, no exercício da competência que lhe foi outorgada pelos artigos
4º, § 2º, da Lei nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973, e 3º, incisos II e III, da Lei nº 9.933,
de 20 de dezembro de 1999, combinado com o disposto nos artigos 18, inciso V, do Anexo
I ao Decreto nº 6.275, de 28 de novembro de 2007, e 105, inciso V, do Anexo à Portaria
nº 2, de 4 de janeiro de 2017, do então Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços, e item 4, alínea "a" da Resolução nº 8, de 22 de dezembro de 2016, do Conselho
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro). Considerando o
que determina o Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, que dispõe sobre a
revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto; Considerando a Portaria
Inmetro nº 19, de 7 de março de 1997, e o que consta no Processo SEI nº
0052600.005520/2021-86, resolve:

Art. 1º Os produtos cárneos (embutidos ou não, frescos, secos, salgados,
curados e crus ou cozidos) pré-embalados, devem trazer a indicação da quantidade líquida,
em caráter obrigatório, no ponto de venda ao consumidor final.

§ 1º Excetuam-se das exigências estabelecidas no caput, os produtos
comercializados a granel, pesados sem qualquer embalagem, em quantidade determinada
pelo consumidor final.

§ 2º Os produtos sujeitos a perda de peso por desidratação, desde que
comercializados exclusivamente em envoltórios primários e identificados por cintas, anéis e
etiquetas, deverão ser pesados na presença do consumidor.

Art. 2º Os produtos cárneos que, por sua natureza, não puderem ter sua
quantidade líquida padronizada, deverão ter seu peso líquido indicado mediante a
utilização de etiqueta adesiva no ponto de venda ao consumidor final. 

§ 1º Para fins de viabilização do disposto no caput, o fabricante ou
acondicionador deverá informar o peso da embalagem utilizada no produto em
comercialização.

§ 2º O peso da embalagem não poderá ser superior ao declarado.
Art. 3º Serão considerados como parte integrante do produto cárneo embutido,

para fins de determinação da quantidade líquida, as tripas naturais ou artificiais, a cera que
o envolver ou qualquer outro tipo de envoltório inerente ao processo ou tecnologia de sua
elaboração.

Art. 4º A infringência a quaisquer dispositivos desta Portaria sujeitará os
infratores às penalidades previstas no art. 8º da Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de
1999.

Art. 5º Fica revogada a Portaria Inmetro nº 19, de 7 de março de 1997,
publicada no Diário Oficial da União em 11 de março de 1997, Seção 1, página 4.745.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor em 1º de dezembro de 2021, conforme o
art. 4º do Decreto nº 10.139, de 2019.

MARCOS HELENO GUERSON DE OLIVEIRA JUNIOR

PORTARIA INMETRO Nº 328, DE 29 DE JULHO DE 2021

Aprova o Regulamento Técnico Metrológico
consolidado sobre o controle metrológico de
mercadorias pré-embaladas comercializadas em
unidades de massa, de conteúdo nominal
desigual.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E
TECNOLOGIA - INMETRO, no exercício da competência que lhe foi outorgada pelos
artigos 4º, § 2º, da Lei nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973, e 3º, incisos II e III, da
Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999, combinado com o disposto nos artigos 18,
inciso V, do Anexo I ao Decreto nº 6.275, de 28 de novembro de 2007, e 105, inciso V,
do Anexo à Portaria nº 2, de 4 de janeiro de 2017, do então Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços, e item 4, alínea "a" da Resolução nº 8, de 22 de dezembro
de 2016, do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
(Conmetro). Considerando o que determina o Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de
2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a
decreto; Considerando a Resolução nº 16/10 do Grupo Mercado Comum - GMC do
MERCOSUL, a Portaria Inmetro nº 120, de 15 de março de 2011, e o que consta no
Processo SEI nº 0052600.005501/2021-50, resolve:

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento Técnico Metrológico consolidado sobre
o controle metrológico de mercadorias pré-embaladas comercializadas em unidades de
massa, de conteúdo nominal desigual, fixado no Anexo.

Art. 2º A infringência a quaisquer dispositivos do regulamento sujeitará os
infratores às penalidades previstas no art. 8º da Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de
1999.

Art. 3º Fica revogada a Portaria Inmetro nº 120, de 15 de março de 2021,
publicada no Diário Oficial da União em 17 de março de 2011, Seção 1, páginas 81 a
82.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor em 1º de dezembro de 2021, conforme
o art. 4º do Decreto nº 10.139, de 2019.

MARCOS HELENO GUERSON DE OLIVEIRA JUNIOR

ANEXO

REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO - RTM A QUE SE REFERE
1. TERMOS E DEFINIÇÕES
1.1 Para fins deste documento aplicam-se os termos constantes do

Vocabulário Internacional de Termos de Metrologia Legal, aprovado pela Portaria Inmetro
nº 150, de 29 de março de 2016, e do Vocabulário Internacional de Metrologia -
Conceitos fundamentais e gerais e termos associados, aprovado pela Portaria Inmetro nº
232, de 8 de maio de 2012, ou suas substitutas, além dos demais termos apresentados
a seguir.

1.2 Produto pré-medido: É todo produto embalado e medido sem a presença
do consumidor e, em condições de comercialização.

1.3 Produto pré-medido de conteúdo nominal desigual: É todo produto
embalado e medido sem a presença do consumidor que não tem conteúdo nominal igual
para todas as unidades de um mesmo produto.

1.4 Conteúdo efetivo: É a quantidade de produto realmente contida no
produto pré-medido.

1.5 Conteúdo nominal (Qn ): É a quantidade líquida indicada na embalagem
do produto.

1.6 Tolerância individual (T): É a diferença tolerada para menos, entre o
conteúdo efetivo e o conteúdo nominal, que se encontra estabelecida na Tabela I deste
Regulamento.

1.7 Incerteza de medição do conteúdo líquido ou efetivo: A incerteza
expandida, com um nível de confiança de 95%, associada a instrumentos de medição e
métodos de exame usados para determinar quantidades não deverá exceder 0,2T (Tabela
1). 

1.8 Lote: Para efeito deste Regulamento, considera-se lote todas as unidades
de um mesmo tipo de produto, processado por um mesmo fabricante, acondicionador ou
responsável pela indicação quantitativa, de conteúdo nominal desigual, embalado e
medido sem a presença do consumidor e em condições de comercialização.

1.9 Controle destrutivo: É o controle no qual é necessário abrir ou destruir
todas as embalagens a verificar.

1.10 Controle não destrutivo: É o controle no qual não é necessário abrir ou
destruir todas as embalagens a verificar.

1.11 Amostra do lote: É a quantidade de produtos pré-medidos retirados
aleatoriamente do lote e que será efetivamente verificada.

2. AMOSTRAGEM
2.1 A amostra será coletada de acordo com a Tabela II deste

Regulamento.
2.2 Se o tamanho do lote for inferior a 9 unidades, fazem-se os ensaios com

100% do lote.
3. DETERMINAÇÃO DO CONTEÚDO EFETIVO
3.1 Será efetuado por controle não destrutivo a medida que possa se

estabelecer a tara das embalagens, do contrário a determinação do conteúdo efetivo
será destrutiva.

4. CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO DE LOTE DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS 
4.1 O lote submetido à verificação é aprovado quando a condição do subitem

4.2.1 é atendida.
4.2 Critério individual
4.2.1 É admitido um máximo de c unidades abaixo de Qn-T (T é obtido na

tabela I e c é obtido na tabela II). Se o tamanho do lote for inferior a 9 unidades, não
será aceita nenhuma unidade defeituosa.

4.3 Para produtos, que por razões técnicas não possam cumprir com as
tolerâncias estabelecidas neste Regulamento Técnico, as exceções correspondentes serão
acordadas entre os Estados Partes.

Tabela I - Tolerâncias individuais permitidas

. CONTEÚDO NOMINAL - QN (G) TOLERÂNCIA - T (G)

. QN < 500 5

. 500 <QN < 5.000 10

. QN >5.000 20

Tabela II - Amostra para controle

. Tamanho do lote Tamanho da amostra Critério para Aceitação individual (c) 
(máximo de defeituosos abaixo de Qn-T)

. 9 a 25 5 0

. 26 a 50 13 1

. 51 a 149 20 1

. 150 a 4.000 32 2

. 4.001 a 10.000 80 5

PORTARIA INMETRO Nº 329, DE 29 DE JULHO DE 2021

Dispõe sobre as mercadorias pré-embaladas
comercializadas sob a forma de aerossol -
consolidado.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E
TECNOLOGIA - INMETRO, no exercício da competência que lhe foi outorgada pelos artigos
4º, § 2º, da Lei nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973, e 3º, incisos II e III, da Lei nº 9.933,
de 20 de dezembro de 1999, combinado com o disposto nos artigos 18, inciso V, do Anexo
I ao Decreto nº 6.275, de 28 de novembro de 2007, e 105, inciso V, do Anexo à Portaria
nº 2, de 4 de janeiro de 2017, do então Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços, e item 4, alínea "a" da Resolução nº 8, de 22 de dezembro de 2016, do Conselho
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro). Considerando o
que determina o Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, que dispõe sobre a
revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto; Considerando a
Resolução GMC nº 80/93, de 14 de janeiro de 1994 do Grupo Mercado Comum do
MERCOSUL, a Portaria Inmetro nº 75, de 19 de maio de 1999, e o que consta no Processo
SEI nº 0052600.005517/2021-62, resolve:

Art. 1º As mercadorias pré-embaladas comercializadas sob a forma de aerossol
devem utilizar as seguintes câmaras de expansão:

I - para propelentes de gases liquefeitos, será permitido um mínimo de 15% e
um máximo de 30%; e

II - para propelentes de gases não liquefeitos, será permitido um máximo de
50%.

Art. 2º As mercadorias pré-embaladas sob a forma de aerossol devem ser
comercializadas com o volume máximo de 750 ml ou 750 cm³.

Art. 3º A indicação quantitativa líquida deve ser efetuada, concomitantemente,
em unidades legais de massa e volume.

Art. 4º A infringência a quaisquer dispositivos da Portaria, sujeitará os infratores
às penalidades previstas no art. 8º da Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999.

Art. 5º Fica revogada a Portaria Inmetro nº 75, de 19 de maio de 1999,
publicada no Diário Oficial da União em 25 de maio de 1999, Seção 1, página 19.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor em 1º de dezembro de 2021, conforme o
art. 4º do Decreto nº 10.139, de 2019.

MARCOS HELENO GUERSON DE OLIVEIRA JUNIOR

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
CONSULTA PÚBLICA Nº 2, DE 3 DE AGOSTO DE 2021

O Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI, no uso de
suas atribuições legais e com base na iniciativa 2.3 do Plano de Ação INPI 2021, instituído
pela Portaria INPI/PR nº 17, de 03 de fevereiro de 2021, de Criação do Selo de
Indicações Geográficas, adota a seguinte Consulta Pública e determina a sua
publicação:

Art. 1º Fica aberto, a contar da data de publicação desta Consulta Pública, o
prazo de 30 (trinta) dias para que sejam apresentadas críticas e sugestões relativas à
minuta de ato normativo que instituirá os "Selos Brasileiros de Indicação Geográfica" e
disporá sobre sua finalidade, direito de uso e formas de utilização.
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