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Ao Senhor
RUY PEDRO DE MORAES NAZARIAN
Presidente
Sindicato do Comércio Varejista e Logista do Comércio de São Paulo – Sindilojas 
Rua Cel. Xavier de Toledo, 99 - Centro
CEP 01048-100 – São Paulo/SP
 
Assunto: O�cio nº 341/2021.
 

Senhor Presidente, 

 

1. Cumprimentando-o cordialmente, referimo-nos ao O�cio em epígrafe, datado de 09 de setembro de
2021, em que esse sindicato pleiteia a prorrogação do prazo previsto no Art. 11 da Portaria Inmetro nº 118, de 11 de
março de 2021.

2. Dessa forma, após consulta à Diretoria de Avaliação da Conformidade (Dconf), unidade afeta ao tema
em comento, apresentamos as seguintes informações: 

I - A ABNT NBR NM ISO 3758:2013 estabelece um sistema de símbolos gráficos, des�nado a
ser u�lizado na e�quetagem de ar�gos têxteis, e para o fornecimento de informações sobre os
tratamentos severos para que não provoquem danos irreversíveis para o ar�go durante o processo
de tratamento têx�l, e; especifica o uso destes símbolos em e�quetagem de cuidados. Essa norma
foi publicada em 11 de março de 2013, subs�tuindo as versões anteriores, o que tornou necessária
a revisão e atualização do Regulamento Técnico Mercosul sobre E�quetagem de Produtos Têxteis,
mo�vando o processo regulatório desencadeado a par�r disso.

II - A Resolução Mercosul nº 62/18, de 16 de dezembro de 2018, em que se baseia o
Regulamento Técnico colocado pela Portaria Inmetro nº 118, de 2021, esteve em discussão por,
aproximadamente, 4 anos antes de sua aprovação em dezembro de 2018.

III - A consulta pública do Regulamento Técnico aconteceu em 2017 através da Portaria
Inmetro nº 221, de 23 de agosto de 2017, havendo par�cipação e contribuições das partes
interessadas e setor produ�vo.

IV - A Portaria Inmetro nº 296, de 12 de junho de 2019, foi publicada considerando as
discussões realizadas no Mercosul, bem como as contribuições oriundas da consulta pública,
internalizando o Regulamento Técnico de E�quetagem Têx�l da Resolução Mercosul nº 62/18.

V - Por conta das dificuldades impostas pela Pandemia SARS-COVID-19 ao setor têx�l, a
Portaria Inmetro nº 364, de 27 de novembro de 2020, alterou os prazos estabelecido pela Portaria
Inmetro nº 296, de 2019, onde:

A comercialização por Fabricantes e Importadores teve prazo até 10 de julho de 2021 para seguir as disposições
do novo Regulamento Técnico Mercosul sobre E�quetagem de Produtos Têxteis; e

A comercialização por Distribuidores e Varejistas tem prazo até 10 de janeiro de 2022 para seguir as disposições
do novo Regulamento Técnico Mercosul sobre E�quetagem de Produtos Têxteis.



VI - O Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, impôs ao Inmetro a revisão e a
consolidação de seus atos norma�vos. Nesse âmbito, houve a publicação da Portaria Inmetro nº
118, de 11 de março de 2021, realizando a consolidação das portarias anteriormente publicadas,
internalizando o Regulamento Técnico Mercosul sobre E�quetagem de Produtos Têxteis da
Resolução Mercosul nº 62/18.

VII - Portanto, as disposições do Regulamento Técnico Mercosul sobre E�quetagem de Produtos
Têxteis são de conhecimento público há algum tempo, não trazem grandes modificações em relação
ao anterior e estão alinhados com a normalização internacional, representada pela norma ISO
(Interna�onal Organiza�on for Standardiza�on) adotada, o que favorece a inserção de produtores
nacionais no mercado externo, bem como a internalização de produtos estrangeiros. Em
decorrência disso, buscando sensatez e coerência, a Portaria Inmetro nº 118, de 2021, manteve os
prazos estabelecidos anteriormente em outras Portarias.

VIII - Diante disto, o Inmetro manifesta o entendimento pela não alteração dos prazos de
adequação, já postergados anteriormente conforme histórico apresentado, dos produtos têxteis ao
regramento estabelecido pelo Regulamento Técnico sobre E�quetagem de Produtos Têxteis,
estabelecido pela Portaria Inmetro nº 118, de 2021.

3. Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

 

Atenciosamente,
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