
 

A 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MINAS GERAIS/MG 

 

NOTIFICAÇÃO para todos os fins e efeitos legais 

 

 

SUPER GLOBO QUÍMICA LTDA., empresa inscrita no CNPJ sob o n.º 

07.334.368/0001-35, estabelecida a Rua José Maria de Lacerda, n.º 2.055, Bairro Cidade 

Industrial, em Contagem, MG, CEP.: 32210-120, vem, respeitosamente, apresentar 

NOTIFICAÇÃO, em face da irregularidade do(s) produto(s)  relacionada a aspectos legais que 

poderá causar dano à saúde individual e coletiva, pelos fatos e fundamentos que se seguem: 

A NOTIFICANTE é uma tradicional empresa atuante no ramo de fabricação, 

comercialização, distribuição, importação e exportação de produtos de limpeza, utilidades 

domésticas e lâmpadas, tendo como principal produto a água sanitária da marca Super Globo. Há 

anos a NOTIFICANTE atua nesse ramo, atendendo a toda legislação pertinente e a todas as 

Resoluções e Portarias da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA na fabricação e 

comercialização de seus produtos.  

Vale ressaltar que a marca Super Globo é registrada no Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial - INPI sob o nº 07334368000, e nos cadastros da ANVISA, sob o nº 

3.033387-2, para a produção e comercialização de todos os produtos de limpeza, em especial da 

água sanitária Super Globo.  

Ocorre que, preocupada inicialmente com a forte concorrência na região em que 

atua, a Notificante, em diligência particular, realizou pesquisas e detectou que o produto ÁGUA 

SANITÁRIA CRISTAL de 2 litros, fabricada pela empresa CRISTAL PRODUTOS DE 

LIMEPEZA LTDA, CNPJ: 27.884.259/0001-07é comercializada sem atender às exigências e 

padrões constantes das normas e Resoluções da ANVISA.  

A Resolução da ANVISA, RDC nº 59, de 17 de dezembro de 2010 determina 

requisitos técnicos para produtos saneantes serem registrados (produto de risco II) ou notificados 

(produtos de risco I) junto a ANVISA. Vale ressaltar que as empresas fabricantes devem 

registrar os produtos saneantes categorizados como Água Sanitária e Alvejantes à Base de 



 

Hipoclorito de Sódio e Hipoclorito de Cálcio, por se tratarem de produto de risco II que devem 

atender requisitos técnicos especificados em seu art.17. Ademais disso, determina a Lei 6.360/76 

que as empresas que fabricam / comercializam produtos saneantes devem possuir o registro 

sanitário. 

Todavia, conforme se infere dos dados obtidos no portal da ANVISA, a empresa 

relacionada abaixo não atende à Resolução da ANVISA, RDC nº 59, de 17 de dezembro de 

2010, nem mesmo à Lei 6.360/76, pois os produtos por elas disponibilizados no mercado não 

estão devidamente registrados.  

 ÁGUA SANITÁRIA CRISTAL de 2 litros, 

fabricada pela empresa CRISTAL PRODUTOS DE LIMEPEZA 

LTDA, CNPJ: 27.884.259/0001-07, na cidade de Janaúba/MG, Rua 

Napoleão Peres de Araújo, 102, bairro Izaias Pereira. 

A empresa CRISTAL PRODUTOS DE LIMEPEZA LTDA, 

CNPJ:27.884.259/0001-07 não tem autorização de funcionamento e o produto também não 

possui registro junto à ANVISA. Portanto, um produto sem registro está sendo comercializado 

por uma empresa sem autorização de funcionamento junto à ANVISA.   

A RDC nº 110/2016 é a legislação específica que regula tecnicamente produtos 

saneantes categorizados como água sanitária estabelecendo parâmetros químicos que devem ser 

atendidos pelos fabricantes. A resolução determina, em seu art.6º, as características específicas 

das águas sanitárias, uma delas, que merece destaque, é o inciso I que determina o teor mínimo 

de cloro ativo que o produto deve ter durante o prazo de validade que é entre 2,0% p/p e 2,5%.  

Outros aspectos relevantes também determinado pela legislação específica, RDC 

nº 110/2016 é referente as informações obrigatórias que devem constar na rotulagem da Água 

Sanitária, que além de outras especificações, em seu art. 8, § 3º, determina: 

I – o componente ativo e outros de importância toxicológica pelo nome técnico 

aceito internacionalmente, com a respectiva concentração em % p/p, e os demais componentes 

da formulação por sua função; e 

II – a indicação “Teor de cloro ativo entre 2,0% e 2,5% p/p”. 

Além de não ser seu registro em vigência na ANVISA a ÁGUA SANITÁRIA 

CRISTAL de 2 litros, as análises feitas deram fora do padrão especificado no inciso II: 



 

→ ÁGUA SANITÁRIA CRISTAL de 2 litros, sem lote e fabricado em 02/2019 – validade de 

6 meses, tem teor de cloro ativo muito baixo de 0,42% p/p (cloro ativo – g/L = 4,26), ou seja, 

muito menor do que o especificado pela ANVISA - RDC/ANVISA nº 110/2016, art. 6º, que é 

entre 2,0% a 2,5%p/p e além de não atender a legislação com certeza não é eficaz em sua ação 

bactericida, o que ela salienta na rotulagem que o produto é BACTERICIDA. 

A rotulagem do produto em questão também não tem indicação do componente ativo e 

outros de importância toxicológica pelo nome técnico aceito internacionalmente, com a 

respectiva concentração em % p/p, e os demais componentes da formulação por sua função, e 

nem a quantitativa %p/p de teor de ativo especificado na rotulagem como determina a 

RDC/ANVISA Nº110/2016 em seu  art. 8, § 3º, incisos I e II. 

Além disso a rotulagem do produto não tem em seus dizeres, conforme art.8, inciso VIII, 

alínea h, a frase “É PROIBIDO O USO DESTE PRODUTO EM ESTABELECIMENTOS DE 

ASSISTÊNCIA A SAÚDE” a frase “Água: pode faltar. Não desperdice”(desrespeitando o 

informe técnico INF-025) e conter dizeres de rotulagens obrigatórios de informa incompleta. 

Dessa forma, resta claro que a referida empresa, CRISTAL PRODUTOS DE 

LIMEPEZA LTDA, CNPJ: 27.884.259/0001-07, está agindo em descumprimento ao disposto 

na Resolução da ANVISA, RDC nº 59/2010 e RDC/ANVISA nº 110/2016, causando sérios 

prejuízos aos seus concorrentes, e principalmente, à vida, à saúde e à segurança de seus 

consumidores.  

 

O art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, em seus incisos I e III, dispõe que: 

 

 Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

 I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por 

práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou 

nocivos; 

[...] 

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 

especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, 

tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; 

  

Pelo exposto, resta claro que a empresa CRISTAL PRODUTOS DE 

LIMEPEZA LTDA, CNPJ: 27.884.259/0001-07, ao disponibilizar no mercado produtos não 

registrados e com especificações técnicas fora dos parâmetros estabelecidos pela agência 



 

reguladora, ANVISA, está colocando em risco a vida, a saúde a segurança de todos os 

consumidores.   

Por outro lado, a empresa citada esta criando um ambiente de concorrência desleal 

no mercado, uma vez que, por não precisar arcar com os custos do registro na ANVISA, nem 

com o atendimento a todos os requisitos e exigências deste órgão, possue a facilidade de vender 

seus produtos mais baratos ao consumidor, causando graves prejuízos aos seus concorrentes, 

observadores incontinenti das Resoluções e normas da ANVISA.  

Assim, diante do exposto, a presente Notificação tem o fito de denunciar, na 

forma legal, a empresa CRISTAL PRODUTOS DE LIMEPEZA LTDA, CNPJ: 

27.884.259/0001-07, por não possuir os registros exigidos pela legislação sanitária, e por 

comercializando produto fora das especificações técnicas, fora dos parâmetros estabelecidos pela 

agência reguladora, ANVISA, causando sérios prejuízos aos seus concorrentes, e principalmente, 

à vida, à saúde e à segurança de seus consumidores.  

 

A Notificante espera que a ANVISA fiscalize a empresa citada , preservando a 

vida, a saúde e a segurança de seus consumidores, sob pena de serem tomadas as demais medidas 

cabíveis, e informa que permanece à disposição para prestar quaisquer informações e 

esclarecimentos.  

Atenciosamente e certos de sua compreensão. 

Contagem, 28 de Março de 2019 

 

 

SUPER GLOBO QUÍMICA LTDA. 

CNPJ 07.334.368/0001-35 


