
Reconhecimento do Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO 

como Agência Nacional de Metrologia, Qualidade 
e Segurança de Produtos - INMETRO

Vantagens da Transformação para o Estado do Rio de Janeiro



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.



Ampliação das competências

A proposta em questão não tem por objetivo a extinção de

quaisquer atribuições das diretorias que hoje compõe o

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia –

INMETRO e de seus órgãos delegados (RBMLQ-I). Além das

competências atuais, a reestruturação permitirá cobrir as

seguintes lacunas de interesse da sociedade:



Fiscalização de Produtos importados

Com o reconhecimento legal como autarquia especial – Agência Reguladora

– 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



Aumento da arrecadação de  ICMS no Estado do 

Rio de Janeiro

Recuperação de receitas por ação de fiscalização do IPEM-

RJ/NMETRO 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. Estima-se que os cofres públicos do

Estado do Rio de Janeiro deixem de receber todos os anos

cerca de R$135 milhões em decorrência de fraudes em

medidores de energia elétrica



Fortalecimento do setor industrial do Estado do   

Rio de Janeiro 

A ampliação das áreas de atuação do INMETRO,

sobretudo na fiscalização de produtos

importados, diminuirá a concorrência desleal

entre os produtos comercializados no país.

Esta ação, além da proteção do cidadão,

propiciará não só a geração de novas frentes de

trabalho quanto a manutenção dos atuais

empregos no setor industrial nacional.



Exemplo: empresa de luvas  pode fechar por 

concorrencia 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.



Exemplo: empresa de luvas  pode fechar por 

concorrência desleal

Como ambos concorrem na mesma faixa de mercado, fica

impraticável a concorrência. Uma simples adequação nas

exigências técnicas e verificação nos portos e aduanas, assim como

nos locais de uso resolveria esta situação que, em permanecendo,

obrigará a empresa a encerrar suas atividades



Recuperação de receitas por ação de fiscalização do IPEM-

RJ/NMETRO no combate a entrada irregular de

produtos em portos, aeroportos e aduanas

(luvas cirúrgicas, brinquedos, balanças etc.).

Ampliação do Combate a fraude e Pirataria 



Segundo o Fórum Nacional Contra a Pirataria – FNCP, o Brasil

perde R$ 130 bilhões por ano com pirataria, contrabando e

comércio ilegal de produtos e conteúdo. Assumindo que este

valor é dividido igualmente entre os estados, a recuperação de

apenas 2% deste montante aumentaria a arrecadação do Estado

em R$ 100 milhões de reais por ano.

Exemplo: aumento de ICMS por ampliação da 
fiscalização contra a Pirataria



Benefícios com a criação da Autarquia Especial -

INMETRO

 Maior eficiência na fiscalização de produtos regulados que chegam ao país e ampliação da 
concorrência justa. 

 Maior coerência das práticas com os outros reguladores brasileiros e a convergência 
regulatória com parceiros comerciais no exterior, proporcionando acesso a novos mercados;

 Criar um ambiente seguro e estável para investimentos dos setores regulados por meio de 
uma diretoria colegiada, com diretores sabatinados pelo senado e com tempo de mandato 
definido, atrelado ao cumprimento de metas pactuadas em contrato de gestão.

 Regulação de métodos de medição, por transferência de tecnologia, sem acrescentar custos 
à produção, permitindo maior competitividade da indústria nacional tanto no mercado 
interno quanto para o mercado internacional.



Apoio Empresarial

1. ABENDI – Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção .

2. ABIE - Associação Brasileira de Indústrias de Esquadrias.

3. ABIFER – Associação Brasileira da Indústria Ferroviária

4. ABIFINA – Associação Brasileira da Indústria de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades

5. ABILUX – Associação Brasileira da Indústria de Iluminação

6. ABINEE – Associação Brasileira Indústria Elétrica Eletrônica

7. ABIPLAST – Sindicato Indústria Material Plástico Estado São Paulo

8. ABRABE – Associação Brasileira de Bebidas 

9. ABRAC – Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade

10. ABRAESP – Associação Brasileira das Indústrias de Portas e Janelas Padronizadas.



Apoio Empresarial

11.  ABRAPUR – Associação Brasileira de Produtos Infantis

12.  ABRINQ – Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos 

13.  ANPENCI – Associação Nacional dos Postos de Ensaio de Cronotacógrafos

14.  BRASNUTRI – Associação Brasileira dos Fabricantes de Suplementos Nutricionais e Alimentos para Fins 

Especiais

15.  ELETROS – Associação Nacionais dos Fabricantes Produtos Eletroeletrônicos

16.  FECOMBUSTÌVEIS – Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes

17.  IQB - Instituto Brasileiro de Qualificação e Certificação,

18.  SIBAPEM – Sindicato de Balanças Pesos e Medidas de São Paulo

19.  SINDICOM – Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes

20. SINDILUX – Sindicato da Indústria Lâmpadas Aparelhos Elétricos Iluminação Estado São Paulo

21. ÚNICA – União da Indústria de Cana-de-Açúcar 


