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Portarias;

Resoluções;

Instruções Normativas;

Ofícios e avisos;

Orientações Normativas;

Diretrizes;

Recomendações;

Despachos de aprovação; e

Qualquer outro ato inferior a decreto com 
conteúdo normativo.
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Decreto 10.139/2019

Publicação, vigência e produção do efeito do ato

Art. 4º - II – sempre no primeiro dia do mês ou em seu primeiro dia útil .

Conteúdo da revisão dos atos

Art. 7º - I e II – na revogação expressa do ato e atos anteriores

Divulgação dos trabalhos de revisão

Art. 12º - ... Até 30 de abril de 2020, a listagem com os atos normativos inferiores a decreto

Art. 13º - Parágrafo único: Na fase de exame, os órgãos e as entidades verificarão se a forma 

dos atos classificados como vigentes na fase da triagem observam, quanto à técnica de 

elaboração, redação e alteração de atos normativos:

I – as disposições do Decreto nº 9.191, de novembro de 2017;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9191.htm

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9191.htm


Decreto 10.139/2019

Prazos para revisão e consolidação

Art. 14º - prazos:

I - primeira etapa - até 29 de maio de 2020;

II - segunda etapa - até 31 de agosto de 2020;

III - terceira etapa - até 30 de novembro de 2020;

IV - quarta etapa - até 26 de fevereiro de 2021; e

V - quinta etapa - até 31 de maio de 2021.



Quantidade de Normas editadas no Brasil em 2019

Estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação

Desde a Constituição Federal de 1998:

6 milhões de normas

776 por dia útil

95,85% das normas foram alteradas

3 mil palavras, em média

403.322 normas tributárias

Fonte: Apresentação: A atuação da SAG para a melhoria da qualidade 
regulatória no Governo Federal – Rodrigo Augusto Rodrigues



Proposta de atuação para a revisão do Decreto 10.139

Atores:



Proposta de atuação para a revisão do Decreto 10.139

Processos:

1 º Etapa:

Avaliação 

temática/setorial

2 º Etapa:

Envio das propostas 

aos coordenadores 

temáticos

3 º Etapa:

Compilação e 

validação das 

propostas

4 º Etapa:

Envio das 

propostas aos 

Ministérios

27/fev – 31/mar 31/mar 1/abr – 30/abr 4/mai



Áreas e coordenadores temáticos

Área Coordenador E-mail:

Assuntos econômicos e tributários Renato Conchon renato.conchon@cna.org.br

Assuntos fundiários Pâmela Zanutto pamela.zanutto@cna.org.br

Assuntos jurídicos/trabalhistas Taciana Bastos taciana.bastos@cna.org.br

Assuntos internacionais Lígia Dutra Ligia.dutra@cna.org.br

Agricultura familiar Marina Zimmermann marina.zimmermann@cna.org.br

Agroquímicos e tecnologia Reginaldo Minaré reginaldo.minare@gmail.com

CONAMA João Carlos De Carli Joao.carli@cna.org.br

Defesa Sanitária Animal Lilian Azevedo lilian.azevedo@cna.org.br

Defesa Fitossanitária Maciel Silva maciel.silva@cna.org.br

Infraestrutura e Logística Elisangela Lopes elisangela.lopes@cna.org.br

Meio Ambiente/Recursos Hídricos Nelson Ananias nelson.filho@cna.org.br

Política Agrícola Fernanda Schwantes fernanda.schwantes@cna.org.br
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Forma de encaminhamento das propostas (Excel)

Ato normativo
Redação 

atual

Redação 

proposta
Justificativa Responsável



OBRIGADO!

Bruno Lucchi
Superintendente Técnico
bruno.lucchi@cna.org.br

(61) 2109-1473
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