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Níveis Atuais de Harmonização

NORMATIVOS

CONSULTIVOS



1º Nível: Resoluções e Portarias Publicadas

É SUFICIENTE?

Resolução Contran 292 e Portaria Denatran 38/2017:



Influências na Desarmonização

• Redação imprecisa;

• Influências regionais;

• Formação técnica com métodos e conteúdos 
diferentes;

• Acesso limitado a referências bibliográficas 
adicionais;

• Risco de sanções;



2º Nível: Consultas ao Fiscal
E-MAIL

ATAS

FORNECE TODO RESPALDO LEGAL?



3º Nível: Consultas entre colegas

SUJEITO A VISÕES PESSOAIS QUE PODEM SER FALHAS...



Problemas Gerais

 Cobranças de avaliadores em excesso das normas;

 Normas não claras e com falta de objetividade;

 Multas de policiais por itens indevidos;

 Falta de confiança da sociedade no sistema de inspeção veicular;

 Risco de concorrência desleal entre organismos;

 Insegurança jurídica e risco de ônus e quebra ao empresário;



Exemplos – Placa de proteção na 5a roda

RTQ5, no item 7.1.1.26, não permite furações ou soldas na quinta 
roda, para fixar dispositivos ou acessórios. Ou seja, quinta roda só 
pode possuir placa de desgaste se for certificada.



Exemplos – Cobranças de Avaliadores

Sulco de pneus
NC dada: O OI não define corretamente o intervalo de medição e a exatidão

requerida dos instrumentos que tem significativa influência no resultado da

inspeção (ex. paquímetro universal), ficando em desacordo com o requisito

6.2.4c da NIT DIOIS 008 Rev.06.

Justificativa: conforme Resolução 558/80 e Portaria Inmetro 5/2000, a 

verificação de profundidade de sulco remanescente deve ser feita utilizando 

os indicadores de desgaste da banda de rodagem (TWI). Como os pneus 

são certificados conforme RAC específica, todos deverão ter o indicador de 

desgaste. Então, o organismo geralmente não terá necessidade de medir os 

sulcos com paquímetro, mas visualmente. Somente quando houver dúvida, 

conforme prevê o item 7.3.7.1 do RTQ24, o organismo utilizará o 

paquímetro. Porém esta possibilidade é bastante remota, já que os pneus 

certificados deverão dispor do indicador.



Exemplos – Cobranças de Avaliadores

Sulco de pneus (continuação)
“RESOLUÇÃO Nº 558/80

Art. 4º - Fica proibida a circulação de veículo automotor equipado com pneu cujo desgaste da banda de 

rodagem tenha atingido os indicadores ou cuja profundidade remanescente da banda de rodagem seja 

inferior a 1,6 mm.

§ 1º - A profundidade remanescente será constatada visualmente através de indicadores de desgaste.”

“Portaria Inmetro 5/2000

(...)

4. REQUISITOS: CARACTERÍSTICAS A SEREM IDENTIFICADAS NOS PNEUS

(...)

B) INDICADORES DE DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM: B.1) As profundidades das cavidades da banda 

de rodagem, serão limitadas a um desgaste máximo (RESOLUÇÃO 558/80 - CONTRAN), o qual será 

determinado indicadores visuais colocados nos pneus.

(...)

B.2) Os indicadores de desgaste da banda de rodagem devem advertir visualmente quando a profundidade 

das cavidades correspondentes da banda de rodagem estiver reduzida a 1,6 mm, com tolerância de (+0,6/-

0,0)mm.”



Abrangência da Harmonização - Envolvidos

• Policiais rodoviários federais;

• Policiais rodoviários estaduais;

• Avaliadores da CGCRE;

• Especialistas da DCONF;

• Proprietários e Engenheiros de OIs;

• Agentes do Detran;

• Regulamentadores do Contran;

• Consumidores da inspeção;

• Agentes do Denatran;

• Regulamentadores da ANTT;

• Colaboradores da NBR;

• Fabricantes de veículos;

• Convertedoras;

• Transportadoras/Reparadoras;



Principal Proposta de solução: 
Associações e FENIVE deliberam e regulamentam 

sobre as questões técnicas não claramente 
declaradas. 

Depositar sua dúvida na
associação/federação.

EXEMPLOS DE CONSELHOS AUTOREGULADORES:

COMISSÕES 
INTERNAS



Exemplo de harmonização:
Modificação da suspensão em fusca.
Problema técnico: Altura do farol baixo com 
relação ao solo – fuscas e derivados. 

Decisão em Ata de Reunião: Os 

veículos devem atender os requisitos 

previstos na época da homologação 

do projeto dos mesmos.



Exemplo de harmonização:
Modificação de potência dentro dos 10%.
Problema técnico: Comprovar que a potência 
ficou na faixa limite dos 10%. 

Decisão em Ata de Reunião: será 

exigido laudo do dinamômetro e ART 

do engenheiro responsável.



ABNT NBR ISO/IEC 17020:2012.

7.1.3 Quando o organismo de inspeção tem que usar

métodos ou procedimentos de inspeção não

padronizados, estes métodos e procedimentos devem

ser apropriados e inteiramente documentados.

NOTA Um método de inspeção-padrão é aquele que foi publicado, por

exemplo, em Normas Internacionais, regionais ou nacionais, ou por

organizações técnicas renomadas ou por uma cooperação de vários

organismos de inspeção ou em textos ou publicações científicas

relevantes. Isso significa que métodos desenvolvidos por qualquer outro

meio, incluindo pelo próprio organismo de inspeção ou pelo seu cliente,

são considerados métodos não padronizados.” grifei

Exemplo de harmonização: 
Emissão de Acordos



Discussão entre membros no CT

COMUNIDADE ASSOCIAÇÕES COMISSÃO 

TÉCNICA FENIVE



Respaldo pela ABNT NBR ISO/IEC 17020:2012 

Métodos ou procedimentos de inspeção não padronizados

7.1.3 Quando o organismo de inspeção tem que usar métodos

ou procedimentos de inspeção não padronizados, estes

métodos e procedimentos devem ser apropriados e

inteiramente documentados.

NOTA Um método de inspeção-padrão é aquele que foi publicado, por 

exemplo, em Normas Internacionais, regionais ou nacionais, ou por 

organizações técnicas renomadas ou por uma cooperação de vários 

organismos de inspeção ou em textos ou publicações científicas 

relevantes. Isso significa que métodos desenvolvidos por qualquer 

outro meio, incluindo pelo próprio organismo de inspeção ou pelo seu 

cliente, são considerados métodos não padronizados.” grifei



Emissão de Documentos - Pareceres



Emissão de Documentos - Acordão



Emissão de Documentos - Acordão



Emissão de Documentos - Acordão



Emissão de Documentos - Acordão



Proposta final

• Documentos de CAD e workshop de avaliadores não deveriam servir 
como orientação oficial para objetivar critérios de inspeção e 
avaliação, mas sim através de revisão de RTQs ou emissão de 
Portarias.

• FENIVE emite um documentos único com alto grau de esclarecimento 
aos envolvidos;

• FENIVE distribui o documento para os agentes externos a federação 
para buscar a ciência/concordância (principalmente DCONF/CGCRE);

• FENIVE publicará os acordos de harmonização em seu site e as 
associações vinculadas reforçará a distribuição para os OIs;

• Conselhos de Éticas das Associações deverão atuar em caso de 
denúncias, usando os acordos e pareceres técnicos como referências; 




