Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO

Portaria n.º 511, de 13 de outubro de 2015.
CONSULTA PÚBLICA
OBJETO: Desregulamentação técnica de Reator Eletromagnético para Lâmpadas Fluorescentes
Tubulares
ORIGEM: Inmetro / MDIC.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E
TECNOLOGIA - INMETRO, em exercício, no uso de suas atribuições, conferidas no § 3º do art. 4º
da Lei nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973, nos incisos I e IV do art. 3º da Lei nº 9.933, de 20 de
dezembro de 1999, e no inciso V do art. 18 da Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo
Decreto n° 6.275, de 28 de novembro de 2007;
Considerando que notificações, audiências e consultas públicas estão entre as Boas Práticas de
Regulamentação aprovadas pela Resolução Conmetro n.º 5, de 18 de dezembro de 2007;
Considerando que audiências e consulta públicas são instâncias e mecanismos de
participação social conforme as alíneas VII e VIII do Art. 6º do Decreto nº 8.243, de 23 de maio de
2014, que Institui a Política Nacional de Participação Social – PNPS e o Sistema Nacional de
Participação Social - SNPS;
Considerando o Regulamento Administrativo para realização de consulta e audiência
pública no âmbito do Inmetro, aprovado pela Portaria Inmetro nº 334, de 28 de junho de 2012,
resolve:
Art. 1º Disponibilizar, no sítio www.inmetro.gov.br, a proposta de texto da Portaria
Definitiva que trata da desregulamentação técnica de Reator Eletromagnético para Lâmpadas
Fluorescentes Tubulares.
Art. 2º Declarar aberto, a partir da data da publicação desta Portaria no Diário Oficial da
União, o prazo de 60 (sessenta) dias para que sejam apresentadas sugestões e críticas referentes aos
textos propostos.
Art. 3º Informar que as críticas e sugestões deverão ser encaminhadas no formulário, contido
na página http://www.inmetro.gov.br/legislacao/, preferencialmente em meio eletrônico, e para os
seguintes endereços:
- Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro
Diretoria de Avaliação da Conformidade - Dconf
Divisão de Articulação Externa e Desenvolvimento de Projetos Especiais –Diape
Rua da Estrela n.º 67 - 4º andar – Rio Comprido
CEP 20.251-900 – Rio de Janeiro – RJ, ou
- E-mail: diape.consultapublica@inmetro.gov.br
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Parágrafo único. Caso haja dificuldade em obter a planilha no endereço eletrônico
mencionado acima, é possível solicitá-la no endereço físico ou no e-mail elencado no caput.
Art. 4º Findo o prazo fixado no artigo 2º, o Inmetro promoverá a análise das contribuições e,
ao final, publicará o resultado da consulta pública no sítio: www.inmetro.gov.br.
Parágrafo único. Dependendo da natureza e complexidade dos comentários recebidos, o
Inmetro poderá se articular com as entidades que tenham manifestado interesse na matéria, para que
indiquem representantes nas discussões posteriores, visando à consolidação do texto final.
Art. 5º Publicar esta Portaria de Consulta Pública no Diário Oficial da União, quando
iniciará a sua vigência.
OSCAR ACSELRAD
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PROPOSTA DE TEXTO DE PORTARIA DEFINITIVA
O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E
TECNOLOGIA - INMETRO, no uso de suas atribuições, conferidas no § 3º do art. 4º da Lei nº
5.966, de 11 de dezembro de 1973, nos incisos I e IV do art. 3º da Lei nº 9.933, de 20 de dezembro
de 1999, e no inciso V do art. 18 da Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n°
6.275, de 28 de novembro de 2007;
Considerando a alínea f do item 4.2 do Termo de Referência do Sistema Brasileiro de
Avaliação da Conformidade, aprovado pela Resolução Conmetro n.º 04, de 02 de dezembro de
2002, que outorga ao Inmetro a competência para estabelecer diretrizes e critérios para a atividade
de avaliação da conformidade;
Considerando a Portaria Inmetro nº 20, de 29 janeiro de 2002, atualmente em vigor, que
manteve a certificação compulsória e estabeleceu as especificações determinadas pela norma NBR
5114:1998, para reatores para lâmpadas fluorescentes tubulares;
Considerando a obsolescência tecnológica dos Reatores Eletromagnéticos para Lâmpadas
Fluorescentes Tubulares;
Considerando a redução significativa da comercialização dos reatores eletromagnéticos para
lâmpadas fluorescentes tubulares no mercado brasileiro, decorrentes de sua obsolescência
tecnológica e de sua substituição por reatores eletrônicos, mais leves, modernos e econômicos;
Considerando a estagnação da tecnologia dos reatores eletromagnéticos, uma vez que, em
face à baixa demanda pelo produto, não ocorrem investimentos em seu aperfeiçoamento
tecnológico;
Considerando a redução significativa da presença dos reatores eletromagnéticos para
lâmpadas fluorescentes tubulares no mercado brasileiro, que atualmente corresponde a somente três
% do mercado;
Considerando que o Inmetro realizou a Análise Crítica do Programa e identificou que a
Portaria Inmetro nº 20/2002, não produz efeito prático no mercado residual desse produto, uma vez
que os remanescentes atendem ao regulamento técnico, não havendo casos de produtos irregulares,
resolve:
Art. 1º Aprovar, por meio desta Portaria, a desregulamentação de reatores eletromagnéticos
para lâmpadas fluorescentes tubulares no mercado brasileiro.
Art. 2º Cientificar que a Consulta Pública, divulgada pela Portaria Inmetro n.º xx, de xx de
xxxxxx de 2015 e publicada no Diário Oficial da União de xx de xxx de 2015, seção xx, página xx,
colheu contribuições de técnicos do setor e da sociedade em geral, concluindo pela necessidade de
desregulamentação de reatores eletromagnéticos, uma vez que um modelo tecnologicamente
superior, o dos reatores eletrônicos, apareceu no mercado, suprindo a demanda do produto.
Art. 3º Revogar a Portaria Inmetro nº 20, de 29 de janeiro de 2002.
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Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA

