
São Paulo, Fevereiro de 2013

Vender Forros de PVC fora de Norma é Crime

Prezados Senhores,

A AFAP – Associação Brasileira dos Fabricantes de Perfis de PVC para Construção Civil,
juntamente com a ANAMACO, no desejo de orientar os revendedores de materiais de construção quanto 
aos riscos decorrentes da comercialização de produtos impróprios ao consumo, vêm informar e alertar o
quanto segue:

O Governo Federal, em parceria com várias entidades representativas da iniciativa privada, mantém, desde 
1998, o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H, que agrega 27 programas 
setoriais de qualidade para produtos da construção civil. 

Forros de PVC são produtos que integram este Programa.

Ressaltamos que forros de PVC que não atendem às normas técnicas de fabricação da ABNT não podem
ser oferecidos ao mercado por se tratar de produtos impróprios e inadequados ao consumo. A 
comercialização de produto viciado (não conforme) é prática ilícita que expõe os responsáveis à denúncia 
às autoridades competentes. 

Os fabricantes e revendedores estão sujeitos a rigorosas punições como sanções no âmbito 
administrativo, civil e criminal.

Vale dizer que o Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária na comercialização de 
produtos não conformes. 

Assim, o lojista, juntamente com os fabricantes, é co-responsável pela falta de qualidade do 
produto.

Preocupadas em propiciar informações confiáveis e de extrema relevância aos revendedores, a AFAP, em 
conjunto com a ANAMACO, disponibilizam os canais competentes para que Vossa Senhoria possa obter 
informações seguras quanto à qualidade dos Forros de PVC. Para maior comodidade, segue abaixo a lista
atualizada de fabricantes conformes e não conformes identificados pelo Programa.
Aconselhamos a consulta regular das listas dos fabricantes conformes e não conformes, que são 
disponibilizadas, periodicamente, nos seguintes sites: 

>Site oficial do PBQP-H: www.cidades.gov.br/pbqp-h

>Página oficial do PBQP-H com a relação dos fabricantes conformes e não conformes:
http://www.cidades.gov.br/pbqp-h/projetos_simac_psqs2.php?id_psq=57

> Site da AFAP: www.afap.org.br

A ANAMACO e a AFAP colocam-se à disposição para o esclarecimento de dúvidas e convidam sua empresa 
a revender e instalar somente produtos conformes, garantindo o direito do consumidor e evitando 
possíveis dissabores.
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