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› DECRETO 10139/2019:
Significado, cronograma de revisão, consolidação de Regulamentos

› DECRETO 10178/2019:
Classificação de níveis de riscos de atividades econômicas, Aprovação tácita 
- situações possíveis



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.



DECRETO 10.139/2019

Dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto 
editados por órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional.

[Art. 1º § 1º] O Decreto aplica-se, dentre outros, a portarias, resoluções e instruções
normativas.

[Art. 1º § 2º] O disposto neste Decreto não se aplica a atos cujo destinatário, pessoa
natural ou jurídica, esteja nominalmente identificado e recomendações ou diretrizes cujo
não atendimento não implique aos destinatários consequências jurídicas, efetivas ou
potenciais.

[Art. 2º] Os atos normativos inferiores a decreto serão editados sob a forma de:

Portarias: atos normativos editados por uma ou mais autoridades singulares;
Resoluções: atos normativos editados por colegiados; ou
Instruções normativas: atos normativos que, sem inovar, orientem a execução das normas
vigentes pelos agentes públicos.



DECRETO 10.139/2019

[Art. 8º] Trata da revogação expressa de atos e
normas:

• Que já tenham sido revogadas tacitamente;
• Cujos efeitos tenham se exaurido no tempo; e
• Vigentes, cuja necessidade ou cujo significado não

pôde ser identificado.

(30/11/2020, conforme calendário).



DECRETO 10.139/2019

[Art. 9º] A consolidação incluirá a melhora da técnica legislativa do ato,
inclusive com:

I - introdução de novas divisões do texto legal básico;

II - fusão de dispositivos repetitivos ou de valor normativo idêntico;

III - atualização da denominação de órgãos e de entidades da administração
pública federal;

IV - atualização de termos e de linguagem antiquados;

V - eliminação de ambiguidades;

VI - homogeneização terminológica do texto; e

VII - supressão dos dispositivos de que trata o art. 8º.



DECRETO 10.139/2019
Etapa Prazo Descrição

1ª 30/11/2020

Exame e revogação de atos normativos que estejam revogados 

tacitamente, cujos efeitos tenham se exaurido no tempo ou 

cuja necessidade ou cujo significado não pôde ser identificado.

Exame e revogação de atos normativos editados por órgãos já 

extintos que estejam revogados tacitamente, cujos efeitos 

tenham se exaurido no tempo ou cuja necessidade ou cujo 

significado não pôde ser identificado.

Revisão e consolidação de atos normativos que estejam em 

desacordo com o disposto no inciso I do art. 3º da Lei 

13.874/2019. (dispensa de ato de liberação - Tabela 1 da 

Portaria 265/2020)

3ª 31/05/2021
Atos normativos em que a revisão e consolidação sejam 

consideradas de baixa complexidade.

4ª 31/08/2021
Atos normativos em que a revisão e consolidação sejam 

consideradas de média complexidade.

5ª 30/11/2021
Atos normativos em que a revisão e consolidação sejam 

consideradas de alta complexidade.

2ª 26/02/2021



DECRETO 10.178/2019

“Regulamenta dispositivos da Lei nº 13.874/2019, para 
dispor sobre os critérios e os procedimentos para a 
classificação de risco de atividade econômica e para fixar 
o prazo para aprovação tácita.”



ATOS PÚBLICOS DE LIBERAÇÃO EM 
METROLOGIA LEGAL

Definidos na Portaria Inmetro nº 35/2020, retificada pela 
Portaria Inmetro nº 269/2020.

Ato Público
Prazo para aprovação 
tácita (em dias)

Anuência para importação 30

Aprovação de modelo de instrumento de 
medição

150

Autorização para fins de reparo e manutenção 
de instrumentos de medição regulamentados 

60



CLASSIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE 
RISCO

Os níveis de risco para atos públicos de liberação estão
definidos na Portaria Inmetro nº 265/2020.

Nível de risco I - dispensa a 
solicitação de qualquer ato 
público de liberação.

Nível de risco II -
Procedimento simplificado. 
Libração imediata

Nível de risco III -
Processo de análise 
normal



EFEITOS DA CLASSIFICAÇÃO 
DE RISCO

Art. 8º O exercício de atividades econômicas enquadradas no nível de 
risco I dispensa a solicitação de qualquer ato público de liberação.

Art. 9º Os órgãos e as entidades adotarão procedimentos 
administrativos simplificados para as solicitações de atos públicos de 
liberação de atividades econômicas enquadradas no nível de risco II.

§ 1º Se estiverem presentes os elementos necessários à 
instrução do processo, a decisão administrativa acerca do ato público 
de liberação de que trata o caput será proferida no momento da 
solicitação.

§ 2º A presença de todos os elementos necessários à instrução 
do processo, inclusive dos instrumentos de que trata o art. 6º, poderá 
ser verificada por meio de mecanismos tecnológicos automatizados.



EFEITOS DA CLASSIFICAÇÃO 
DE RISCO

Art. 8º O exercício de atividades econômicas enquadradas no nível de 
risco I dispensa a solicitação de qualquer ato público de liberação.

Art. 9º Os órgãos e as entidades adotarão procedimentos 
administrativos simplificados para as solicitações de atos públicos de 
liberação de atividades econômicas enquadradas no nível de risco II.

§ 1º Se estiverem presentes os elementos necessários à instrução do 
processo, a decisão administrativa (...) será proferida no momento da 
solicitação.

§ 2º A presença de todos os elementos necessários à instrução do 
processo (...) poderá ser verificada por meio de mecanismos 
tecnológicos automatizados.



APROVAÇÃO TÁCITA
Portaria Inmetro n° 35/2020

atualizada por Portaria Inmetro n° 269/2020

“Estabelece os prazos para fins de aprovação tácita para 
os atos públicos de liberação de responsabilidade do 
Inmetro, conforme caput do artigo 10 do Decreto nº 
10.178, de 18 de dezembro de 2019.”



APROVAÇÃO TÁCITA
Portaria Inmetro n° 35/2020

atualizada por Portaria Inmetro n° 269/2020

Art. 10.  A autoridade máxima do órgão ou da entidade responsável pelo ato 
público de liberação fixará o prazo para resposta aos atos requeridos junto à 
unidade.

§ 1º  Decorrido o prazo previsto no caput, a ausência de manifestação conclusiva 
do órgão ou da entidade acerca do deferimento do ato público de liberação 
requerido implicará sua aprovação tácita.

§ 2º  A liberação concedida na forma de aprovação tácita não:

I - exime o requerente de cumprir as normas aplicáveis à exploração da 
atividade econômica que realizar; ou

II - afasta a sujeição à realização das adequações identificadas pelo Poder 
Público em fiscalizações posteriores.



APROVAÇÃO TÁCITA
Portaria Inmetro n° 35/2020

atualizada por Portaria Inmetro n° 269/2020



PRÓXIMOS PASSOS

• [Em andamento] Atualização do Portal do Inmetro com 
informações necessárias aos efeitos do Decreto 
10.178/2019 nos processos relacionados à Metrologia 
Legal.

• [Em andamento] Atualização e modernização de nossos 
sistemas internos, para perfeito atendimento dos 
dispositivos aprovados nos decretos em questão.
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