
Vantagens da Modernização do Inmetro 



O Inmetro Hoje

 Executa as mesmas atividades de uma agência reguladora, todavia não possui a segurança jurídica

necessária para sua plena execução;

 A falta de abrangência na fiscalização de produtos importados, gera concorrência desleal com os

produtos comercializados no país e que atendem a legislação vigente, colocando em risco a segurança do

cidadão e os empregos gerados pela indústria nacional;

 Falta de liberação orçamentária e financeira no momento e no montante adequados compromete de

forma direta a capacidade de arrecadação, investimentos e funcionamento da infraestrutura;

 O modelo atual restringe a abrangência da fiscalização e impede a ampliação indireta de arrecadação de

ICMS através de suas ações.



O Inmetro - Agência Reguladora

MISSÃO
Prover confiança à sociedade brasileira no resultado das medições e nos produtos, através da metrologia e da avaliação da
conformidade, promovendo a harmonização das relações de consumo, inovação, competitividade da indústria nacional e
Segurança das pessoas (saúde e meio Ambiente)

Foco
- Regulação de instrumentos de medição;
- Segurança de produtos e serviços;
- Apoio ao desenvolvimento industrial;

Forma
- Pesquisa;
- Disseminação de Conhecimento/informação;
- Fiscalização;
- Controle;
- Supervisão



Interfaces

Área  de atuação 
específica

Área  de atuação 
Transversal



Áreas de atuação exclusivas

O Inmetro tem sob sua competência 

várias atividades exclusivas às quais 

executa diretamente ou por delegação



Áreas de atuação exclusivas



Áreas de atuação Transversal

Da mesma forma, os órgãos a disposição do 

governo federal , dependem em maior ou 

menor grau de ações, “expertise” e 

infraestrutura, principalmente no que tange a 

rastreabilidade e avaliação da conformidade. 

Este subsídio serve de base para a maioria das 

tomadas de decisão por parte deste entes. 



Áreas de atuação Transversal

A nova Agência atuará de forma transversal com 

o objetivo de manter este modelo de atuação, 

porém com maior segurança jurídica. Desta 

forma, a INMETRO interagirá com outros 

setores sempre que no processo estiver 

envolvido o resultado de uma medição ou seu 

método ou ainda qualidade de produtos. 



Exemplos de Áreas de atuação Transversal

ANP PRF MAPA

ANEEL ANP GOVERNO



Ampliação das competências

Salientamos que além das competências atuais, a 

reestruturação permitirá cobrir as seguintes lacunas de 

interesse da sociedade:



Fiscalização de Produtos importados

Com o reconhecimento, ficará

assegurado ao agente público fiscalizador do

Inmetro ou órgão delegado (RBMLQ-I) no

exercício das atribuições de verificação,

supervisão, inspeção e fiscalização, o livre acesso

aos locais e recintos alfandegados onde se

processam, sob controle aduaneiro, a

movimentação ou armazenagem de mercadorias

importadas.

Ampliação das competências

Fonte: minuta de MP



Aumento da arrecadação de  ICMS

A recuperação de receitas se dará em parte por ação de fiscalização

do INMETRO no combate a fraudes em instrumentos de

medição (bombas de combustível, medidores de energia elétrica,

arqueação de tanques, sistemas de medição de vazão de bebidas

etc.).



Exemplo: aumento de ICMS por ampliação da 
fiscalização a fraude  em medidores s de energia 

elétrica

Apenas com recuperação de receitas por fraudes

em medidores de energia elétrica, o estado do Pará

teve um aumento de arrecadação de ICMS da

ordem de R$ 50 milhões em 2016.

Fonte:  CELPA



Exemplo: aumento de ICMS por ampliação da 
fiscalização a fraude  em medidores s de energia 

elétrica

Estima-se que os cofres públicos do Estado de Santa

Catarina deixem de receber todos os anos cerca de

R$20 milhões em decorrência de fraudes em

medidores de energia elétrica. No caso do Rio de

Janeiro, este valor sobe para R$135 milhões

Fonte:  ANEEL / ABRADEE



Fortalecimento do setor industrial

A ampliação das áreas de atuação da INMETRO, 

sobretudo na elaboração de Portarias conjuntas e 

fiscalização de produtos importados, diminuirá a 

concorrência desleal entre os produtos 

comercializados no país. 



Fortalecimento do setor industrial

Esta ação, além da proteção do cidadão, auxiliará 

não só na manutenção dos atuais empregos 

quanto na geração de novos postos de trabalho 

no setor industrial nacional.



Exemplo: empresa de luvas fecha por concorrência 

desleal

A empresa LEMGRUBER, maior indústria brasileira de luvas de procedimentos,

situada em Paraíba do Sul gera, segundos dados fornecidos pela “Centrosul

Noticias”, 2.000 empregos diretos e mais de 10.000 empregos indiretos em toda a

região.

Recentemente a empresa tem sofrido com a concorrência desleal de produtos de

origem asiática, cujos valores de impostos recolhidos via taxas de importação ao

tesouro é inferior ao estipulado pelo próprio governo para esta empresa.


