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LEI 13.874
Institui a Declaração de Direitos de 

Liberdade Econômica



PRINCÍPIOS

▪ a liberdade no exercício de atividades econômicas.
▪ a boa-fé do particular perante o poder público.
▪ a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o

exercício de atividades econômicas.
▪ o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o

Estado.
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Lei de Liberdade Econômica

Decreto  
10.139/2019
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AIR e ARR

ATOS LEGAIS



DECRETO N. 10.229, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2020

▪ Regulamenta o direito de desenvolver, executar, operar ou
comercializar produto ou serviço em desacordo com uma norma
técnica desatualizada, quando a desatualização ocorre por força de
desenvolvimento tecnológico consolidado internacionalmente
previsto no inciso VI do caput do art. 3º da LLE.

▪ A legitimidade para requerer a revisão da norma é de qualquer 
pessoa que explore ou que tenha interesse de explorar atividade 
econômica afetada pela norma questionada.



Normalizadores considerados pelo Decreto

I- Organização Internacional de Normalização - ISO

II - Comissão Eletrotécnica Internacional - IEC

III- Comissão do Codex Alimentarius

IV - União Internacional de Telecomunicações – UIT

V - Organização Internacional de Metrologia Legal – OIML



Considerações  Importantes

Convergência 
Regulatória

Busca por requisitos de 
desempenho e segurança 
metrológica aderentes a 

qualquer tecnologia.

Participação ativa da Indústria 
Brasileira nos fóruns internacionais



DECRETO Nº 10.411, DE 30 DE JUNHO DE 2020

▪ Regulamenta a análise de impacto regulatório, de que tratam o art. 5º 
da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019.

▪ Art. 5º As propostas de edição e de alteração de atos normativos de 
interesse geral de agentes econômicos ou de usuários dos serviços 
prestados, editadas por órgão ou entidade da administração pública 
federal, incluídas as autarquias e as fundações públicas, serão 
precedidas da realização de análise de impacto regulatório, que 
conterá informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato 
normativo para verificar a razoabilidade do seu impacto econômico.



O que é AIR e ARR?

Analise de Impacto Regulatório – AIR é o processo sistemático de análise baseado em evidências que

busca avaliar, a partir da definição de um problema regulatório, os possíveis impactos das alternativas

de ação disponíveis para o alcance dos objetivos pretendidos, tendo como finalidade orientar e

subsidiar a tomada de decisão.

Avaliação de Resultado Regulatório – ARR é um instrumento de avaliação do desempenho do ato

normativo adotado ou alterado, considerando o atingimento dos objetivos e resultados

originalmente pretendidos, bem como demais impactos observados sobre o mercado e a sociedade,

em decorrência de sua implementação.



Premissas importantes

▪ Participação da indústria e dos interessados;

▪ Clara definição dos objetivos do regulamento

▪ Análise dos impactos econômicos e dos benefícios das alternativas;

▪ Transparência



I - criar reserva de mercado ao favorecer, na regulação, grupo econômico, ou profissional, em 

prejuízo dos demais concorrentes;

II - redigir enunciados que impeçam a entrada de novos competidores nacionais ou 

estrangeiros no mercado;

III - exigir especificação técnica que não seja necessária para atingir o fim desejado;

IV - redigir enunciados que impeçam ou retardem a inovação e a adoção de novas 

tecnologias, processos ou modelos de negócios, ressalvadas as situações consideradas em 

regulamento como de alto risco;

V - aumentar os custos de transação sem demonstração de benefícios;

VI - criar demanda artificial ou compulsória de produto, serviço ou atividade profissional, 

inclusive de uso de cartórios, registros ou cadastros;

VII -.

Evitar abuso regulatório art. 4º da LLE



Diretrizes gerais e guia orientativo para elaboração de AIR – Casa Civil 
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