
 

 

Cronotacógrafo/Inmetro – Selagens indevidas e 

canceladas 
 

O objetivo deste guia é orientar os servidores dos IPEMs/Superintendências para o tratamento de 
selagens indevidas ou canceladas no site do cronotacógrafo. 

 
1. Selagens indevidas 

Eventualmente, um posto ou oficina pode informar selagem em um veículo por engano. 
Chamaremos essa selagem de selagem indevida. A figura 1 mostra a tela de consulta de 
selagens com um link adicional no botão “mais”. Em princípio, qualquer selagem pode ser 
considerada indevida. Ao clicar no link destacado na figura 1, o sistema abrirá o formulário 
exibido na figura 2. 

 

Figura 1 – Link “informar selagem indevida” na tela de consulta de selagens. 

A figura 2 mostra um formulário dividido em três seções: “Informações do veículo”, “Informações 
do cronotacógrafo” e “Justificativa”. Ao clicar no botão “Cadastrar” o sistema irá transferir a 
selagem indevida, resguardando as informações originais do veículo. O campo “Justificativa” é de 
preenchimento obrigatório. Ao transferir a selagem, o sistema também transfere ensaio, leitura e 
certificados do veículo, assim como restaura ensaio, leitura e certificados da selagem anterior, 
que foram cancelados. 

Considerando a lista de selagens da Figura 1, após informar como indevida a selagem de 
05/07/2018 como indevida, ao consultar pelas selagens deste veículo, a selagem mais recente 
será a do dia 14/08/2017, por exemplo. 

É possível consultar as selagens que foram informadas indevidamente. Para tanto, é necessário 
usar o filtro “selagens indevidas” no campo “Situação” na tela de consulta de selagens, conforme 
mostra a Figura 3. 

 

 

 



 

 

Figura 2 – Formulário para informar selagem indevida com três seções: “Informações do veículo”, “Informações do 
cronotacógrafo” e “Justificativa”. O campo “Justificativa” é de preenchimento obrigatório.  

 

Figura 3 – Link “informar selagem indevida” na tela de consulta de selagens. 

Ao consultar selagens indevidas usando o link indicado na Figura 3, uma tela listando as 
selagens informadas indevidamente é exibida, conforma mostra a Figura 4. 



 

 

Figura 4 – Tela de consulta de selagens utilizando filtro “selagens indevidas” no campo “Situação”. 

Qualquer selagem indevida será exibida com a situação “selagem indevida”. É necessário 
sempre usar o filtro “selagens indevidas” para consulta-las.  

A Figura 4 também mostra o link “desfazer selagem indevida”. Ao clicar nesse link, o sistema 
exibe um formulário semelhante ao formulário exibido na Figura 2. Após o preenchimento do 
campo “Justificativa” e no botão “Desfazer”, o sistema recuperará a selagem, devolvendo-a ao 
veículo original. Ao restaurar a selagem indevida, ensaio, leitura e certificados da selagem 
anterior serão cancelados, se existirem. 

Esse procedimento está disponível para selagens informadas a partir de 2016. 

Ensaios e certificados oriundos de selagens indevidas não serão exibidos nas telas de 

consulta. 

2. Selagens canceladas 

Às vezes, postos ou oficinas ou até mesmo analistas cancelam selagens por engano. Uma 
selagem cancelada possui um link no botão “mais” para realizar o descancelamento da selagem, 
se assim o analista julgar correto. Esse link é mostrado na Figura 5. 

 

Figura 5 – Tela de consulta de selagens exibindo uma selagem cancelada e o link “desfazer cancelamento” no botão 
“mais”. 

Ao clicar nesse link, o sistema exibirá um formulário semelhante ao mostrado pela Figura 2. Após 
o preenchimento do campo “Justificativa”, o sistema restaurará selagem, ensaio, leitura e 
certificados, se existirem. 

Esse procedimento está disponível para selagens informadas a partir de 2016. 

Recomenda-se, após desfazer o cancelamento, verificar se ensaio, leitura e certificado 



 

referentes à selagem que foi descancelada continuam com sua situação correta, se 

existirem. 

 


