
CAPA Composição 2019: Conselheiros Efetivos: Eng. Civil JORGE LUIZ MUNIZ DE MATTOS (Coordenador), Eng. Eletricista e de
Segurança do Trabalho ELIO RICARDO MORAES PACHECO (Coordenador Adjunto), Eng. Mecânico e de Automóveis CARLOS ROBERTO
GONÇALVES TOURINHO, Eng. Eletricista ESTELLITO RANGEL JUNIOR, Eng. Mecânico PEDRO PAULO THOBIAS FERREIRA DOS SANTOS;
Conselheiros Suplentes: Eng. Industrial-Mecânica ALFREDO DE LIMA FILHO, Eng Civil IVAN RIBEIRO DA CONCEIÇÃO, Eng. Civil ANTERO
JORGE PARAHYBA Enq Mecanico e Securanca do Trabalho WOLNEY GONCALVES DE LIMA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO

CREA-RJ

Comissão de Análise e Prevenção de Acidentes - Deliberação CAPA-RJ n.o 013/2019

Reunião : Ordinária IN.o: 07
Deliberação : CAPA/RJ n.o 013/2019
Assunto : Falsificação de cabos e fios elétricos que afeta a segurança e o

patrimônio das pessoas
Interessado : CAPA

Processo/Protocolo :

A Comissão de Análise e Prevenção de Acidentes-CAPA, do CREA-RJ, reunida em Sessão Ordinária
no Crea-Rl, no dia 23 de SETEMBROde 2019, após análise do assunto em epígrafe;

Considerando que o IPEM/SP descobriu irregularidades em 22 marcas de fios e cabos elétricos. Foram
visitadas 100 lojas e analisados produtos de 36 fabricantes. em 22 apresentaram irregularidades, 61% do
total. "Pode haver até um incêndio ou qualquer coisa. "Vai gastar mais energia elétrica, porque ele está
com maior resistência e vai danificar toda sua instalação", disse Marta Malvestitti, Diretora de Fiscalização
do IPEM/SP. https:/ 19 l.globo.coml spl sao-paulo/noticial 2019/09/ 12/fiscalizacao-encontra-problemas-
em-22-marcas-de-fiacao-eletrica-que-podem-causar-incendios.ghtml
Considerando que no Estado do Rio de Janeiro, matéria do programa CIDADE ALERTA, em 10/04/2019,
mostrou a Polícia Civil fechando fábrica de cabos sem certificados, fabricava fios elétricos sem segurança
básica para o consumidor em Seropédica, RJ. No local, cerca de 2.500 mil rolos de cabos sem
certificados foram apreendidos. A responsável pela empresa, foi identificada. e responderá com crime
contra as relações de consumo e concorrência desleal. https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/cidade-alerta-
rj/videos/policia-fecha-fabrica-de-cabos-sem-certificados-na-baixada-fluminense-10042019
Considerando o volume de rolos de fios elétricos apreendidos nestas operações, em que muitos desses rolos
tem selos com a marca do Inmetro, ou seja, o consumidor pode estar comprando esse produto, achando que
é bom, e levando para casa material irregular. Há casos em que os selos foram falsificados, outros em que a
empresa tinha perdido a certificação mas continuava usando indevidamente e há empresas certificadas que
vinham agindo de maneira irregular. Considerando que esses casos podem ser encaminhados para o
Ministério Público e que o Inmetro pode cancelar o registro dessas empresas.
DELIBERAÇÃO: Em função da incidência de falsificação de cabos e fios elétricos que afeta a segurança de
pessoas a patrimônio no Estado do Rio de Janeiro, a CAPA delibera que o Crea envie cartas ao INMETRO,
IPEM-RJ, ENEL, UGHT, CERCI, e demais concessionárias e cooperativas de energia elétrica no RJ alertando
sobre a necessidade de verificação de conformidade nos cabos elétricos colocados a venda no mercado e os
instalados nos ramais de entradas dos consumidores. Publicação de nota na página do Crea-RJ alertando os
profissionais do sistema.
Coordenou a reunião o Conselheiro Eng. Eletricista e de Segurança do Trabalho EUO RICARDO MORAES
PACHECO(Coordenador Adjunto)
Votaram favoravelmente: Eng. Eletricista e de Segurança do Trabalho Cons. EUO RICARDO MORAES
PACHECO, Eng. Eletricista ESTELUTO RANGEL JUNIOR, Eng. Mecânico PEDRO PAULO THOBIAS FERREIRA
DOS SANTOS, Eng. Mecânico e de Automóveis CARLOS ROBERTOGONÇALVESTOURINHO, e Eng. Industrial-
Mecânica ALFREDODE UMA FILHO

Cientifique-se e cumpra-se.
Rio de Janeiro, 24 de SETEMBRO de 2019.

Conselheiro Eng. Eletricista e de segUra~balho EUO RICARDO MORAES PACHECO
Coordenador Adjunto da CAPA
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