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Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Março de 2020 

 

1- Resumo de legislação de comércio exterior no mês de Março de 2020 
 

 Decreto Nº 10.268, de 06 de março de 2020 – Publicado no D.O.U. de 06/03/2020 

(edição extra) Dispõe sobre a implementação e o acompanhamento da 

participação da República Federativa do Brasil no programa Global Entry dos 

Estados Unidos da América de trâmite imigratório simplificado para viajantes 

pré-aprovados. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10268.htm 

 

 Decreto Nº 10.271, de 06 de março de 2020 – Publicado no D.O.U. de 09/03/2020 

Dispõe sobre a execução da Resolução GMC nº 37/19, de 15 de julho de 2019, 

do Grupo Mercado Comum, que dispõe sobre a proteção dos consumidores 

nas operações de comércio eletrônico. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10271.htm 

 

 Decreto Nº 10.276, de 13 de março de 2020 – Publicado no D.O.U. de 16/03/2020 

Promulga o texto revisado do Protocolo de Revisão da Convenção 

Internacional para a Simplificação e a Harmonização dos Regimes Aduaneiros - 

Convenção de Quioto, concluído em Bruxelas, em 26 de junho de 1999. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10276.htm 

 

 Decreto Nº 10.278, de 18 de março de 2020 – Publicado no D.O.U. de 19/03/2020 

Regulamenta o disposto no inciso X do caput do art. 3º da Lei nº 13.874, de 20 

de setembro de 2019, e no art. 2º-A da Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, para 

estabelecer a técnica e os requisitos para a digitalização de documentos 

públicos ou privados, a fim de que os documentos digitalizados produzam os 

mesmos efeitos legais dos documentos originais. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10278.htm  

 

 Decreto Nº 10.285, de 20 de março de 2020 – Publicado no D.O.U de 20/03/2020 

Reduz temporariamente as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados 

- IPI incidentes sobre os produtos que menciona. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10285.htm  
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 Decreto Nº 10.291, de 24 de março de 2020 – Publicado no D.O.U. de 25/03/2020 

Dispõe sobre a execução do Centésimo Nonagésimo Protocolo Adicional ao 

Acordo de Complementação Econômica nº 18 (190PA-ACE18), firmado pela 

República Federativa do Brasil, pela República Argentina, pela República do 

Paraguai e pela República Oriental do Uruguai. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10291.htm  

 

 Instrução Normativa RFB Nº 1926, de 16 de março de 2020 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 18/03/2020 Aprova a atualização da Coletânea dos pareceres de 

classificação do Comitê do Sistema Harmonizado (CSH) da Organização 

Mundial das Alfândegas (OMA) a que se refere a Instrução Normativa RFB nº 

1.747, de 28 de setembro de 2017. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=107784 

 

 Instrução Normativa RFB Nº 1927, de 17 de março de 2020 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 18/03/2020 Altera a Instrução Normativa SRF nº 680, de 2 de outubro 

de 2006, que disciplina o despacho aduaneiro de importação. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=107785  

 

 Instrução Normativa RFB Nº 1929, de 26 de março de 2020 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 27/03/2020 Altera a Instrução Normativa SRF nº 680, de 2 de outubro 

de 2006, que disciplina o despacho aduaneiro de importação. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=108156  

 

 Portaria ALF/VCP Nº 30, de 12 de março de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

16/03/2020 Altera a Portaria ALF/VCP nº 01/2018, que define a estrutura, 

disciplina as atribuições das Equipes e dos Grupos vinculados aos Serviços, às 

Seções e ao Gabinete da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Aeroporto 

Internacional de Viracopos e delega competências. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=107734 

 

 Portaria RFB Nº 543, de 20 de março de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

23/03/2020 Estabelece, em caráter temporário, regras para o atendimento 

presencial nas unidades de atendimento, e suspende o prazo para prática de 

atos processuais e os procedimentos administrativos que especifica, no âmbito 

da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), como medida de 
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proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 

coronavírus (Covid-19). 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=107927 

 

 Portaria ALF/VCP Nº 33, de 23 de março de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

25/03/2020 Disciplina os procedimentos emergenciais relacionados ao 

agendamento de posicionamento de cargas nos recintos alfandegados e à 

verificação remota de mercadorias por meio de imagens, na importação, na 

exportação e nas remessas expressas, enquanto durarem as medidas de 

enfrentamento ao Coronavírus - Covid 19. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=108023  

 

 Portaria ALF/VCP Nº 36, de 24 de março de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

25/03/2020 Autoriza o registro de Declaração de Importação, antes da 

descarga da mercadoria, nos recintos jurisdicionados por esta Alfândega, para 

mercadorias listadas no anexo II da Instrução Normativa SRF nº 680, de 2 de 

outubro de 2006, enquanto durarem as medidas de enfrentamento ao 

Coronavírus - Covid 19. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=108024  

 

 Portaria ALF/GRU Nº 35, de 23 de março de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

25/03/2020 Determina a suspensão do atendimento presencial do Centro de 

Atendimento ao Contribuinte da Alfândega do Aeroporto Internacional de São 

Paulo/Guarulhos em razão da necessidade do enfrentamento da emergência 

de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19). 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=108016  

 

 Portaria ALF/PPA Nº 27, de 23 de março de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

25/03/2020 Alteração temporária do horário de atendimento do plantão 

aduaneiro da ALF/PPA. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=108002  

 

 Portaria ALF/STS Nº 66, de 24 de março de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

26/03/2020 Disciplina a suspensão das atividades de atendimento presencial da 

Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Santos, como medida de 
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proteção para enfrentamento da emergência de saúde do coronavírus (Covid-

19). 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=108128  

 

 Portaria ALF/VCP Nº 37, de 25 de março de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

26/03/2020 Disciplina os procedimentos emergenciais a serem adotados no 

despacho de trânsito aduaneiro, enquanto durarem as medidas de 

enfrentamento ao Coronavírus - Covid 19. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=108127  

 

 Portaria ALF/REC Nº 10, de 26 de março de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

27/03/2020 Dispõe sobre o escaneamento de unidades de carga de 

exportação com destino à Europa e África - Porto de desembarque (transbordo 

ou destino final). 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=108162  

 

 Portaria IRF/SLS Nº 4, de 31 de março de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

01/04/2020 Altera a Portaria IRF/SLS nº 01, de 30 de janeiro de 2020, que 

estabeleceu procedimentos simplificados, baseados em gestão de riscos, para 

concessão e controle do regime aduaneiro especial de Trânsito Aduaneiro, 

quando realizado entre recintos jurisdicionados por esta Inspetoria. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=108228  

 

 Ato Declaratório Executivo SRRF08 Nº 11, de 18 de março de 2020 – Publicado(a) 

no D.O.U. de 24/03/2020 Autoriza a Simplificação de Operações de Trânsito 

Aduaneiro para o Recinto que menciona. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=107967  

 

 Consulta Pública Nº 1, de 12 de março de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

16/03/2020 Aberta consulta pública pela Subsecretaria de Administração 

Aduaneira da Receita Federal para debater possível alteração da Instrução 

Normativa RFB nº 1.600/2015, que dispõe sobre a aplicação dos regimes 

aduaneiros de admissão temporária e exportação temporária. Contribuições 
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podem ser enviadas até o dia 16/04/2020 para o endereço com o assunto (CP-

RFB nº 1/2020 - Alteração IN RFB n° 1.600/2015). 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/consulta-publica-n-1-de-12-de-marco-de-

2020-248070162  

 

 Resolução CAMEX Nº 16, de 02 de março de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

18/03/2020 Dispõe sobre Incoterms e estabelece que nas exportações e 

importações brasileiras serão aceitas quaisquer condições de venda praticadas 

no comércio internacional, desde que compatíveis com o ordenamento jurídico 

nacional. 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-16-de-2-de-marco-de-2020-

248564145  

 

 Resolução CAMEX Nº 17, de 17 de março de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

18/03/2020 Concede redução temporária da alíquota do Imposto de 

Importação ao amparo do artigo 50, alínea d, do Tratado de Montevidéu de 

1980, internalizado pelo Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981, 

tendo por objetivo facilitar o combate à pandemia do Corona Vírus / Covid-19. 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-17-de-17-de-marco-de-2020-

248564246  

 

 Resolução CAMEX Nº 22, de 25 de março de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

26/03/2020 Concede redução temporária, para zero porcento, da alíquota do 

Imposto de Importação ao amparo do artigo 50, alínea d, do Tratado de 

Montevidéu de 1980, internalizado pelo Decreto Legislativo nº 66, de 16 de 

novembro de 1981, tendo por objetivo facilitar o combate à pandemia do 

Corona Vírus / Covid-19. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/03/2020&jorn

al=515&pagina=26  

 

 Portaria SECEX Nº 16, de 18 de março de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

19/02/2020 Altera a Portaria nº 19, de 2 julho de 2019, que dispõe sobre a 

emissão de licenças, autorizações, certificados e outros documentos públicos 

de exportação por meio do Portal Único de Comércio Exterior do Sistema 

Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, para estabelecer a Licença 

Especial de Exportação de Produtos para o Combate do Covid-19. 

http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2020

/Portaria_SECEX_016_2020.pdf 

 

 Portaria SECEX Nº 20, de 27 de março de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

30/03/2020 Dispõe sobre a prorrogação do prazo para apresentação de 
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sugestões relacionadas à consulta pública sobre a Minuta de Portaria acerca 

do Regime Aduaneiro Especial de Drawback. 

http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2020

/Portaria_SECEX_020_2020.pdf  

 

 Portaria SECEX Nº 22, de 30 de março de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

31/03/2020 Altera a redação do Anexo da Portaria SECEX nº 18, de 6 de abril de 

2018 (Entidades Autorizadas a emitir o COD). 

http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2020

/Portaria_SECEX_022_2020.pdf  

 

 Circular SECEX Nº 15, de 19 de março de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

20/03/2020 Torna público que se concluiu preliminarmente pela determinação 

positiva de probabilidade de continuação ou retomada do dumping nas 

exportações para o Brasil de resina de polipropileno originárias da África do Sul, 

da República da Coreia (Coreia do Sul) e da República da Índia; pela 

determinação positiva de probabilidade de retomada do dano à indústria 

doméstica decorrente da retomada das importações de resina de PP originárias 

da Índia; e que ainda restam dúvidas com relação à probabilidade de 

retomada de dano à indústria doméstica no caso da retomada das 

importações originárias da África do Sul e da continuação das importações 

originárias da Coreia do Sul na hipótese de extinção das medidas antidumping. 

Da prosseguimento à avaliação de interesse público referente às medidas 

antidumping definitivas aplicadas às importações de resina PP originárias da 

África do Sul, Coreia do Sul, Índia e Estados Unidos da América. E prorroga o 

prazo para a conclusão da revisão de final de período da medida antidumping 

aplicada às importações brasileiras de resina de polipropileno, comumente 

classificadas nos itens 3902.10.20 e 3902.30.00 da Nomenclatura Comum do 

Mercosul – NCM, originárias da República da África do Sul, da República da 

Coreia (Coreia do Sul) e da República da Índia. 

http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/circulares_secex_202

0/Circular_SECEX_15_2020.pdf 

 

 Circular SECEX Nº 19, de 30 de março de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

31/03/2020 Inicia investigação para averiguar a existência de dano grave 

causado à indústria doméstica decorrente do aumento preferencial das 

importações de nãotecidos para aplicação em produtos de higiene pessoal, 

normalmente classificados nos subitens 5603.11.30, 5603.12.30, 5603.91.20, e 

5603.92.20 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), originárias de Israel, 

http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2020/Portaria_SECEX_020_2020.pdf
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consoante o disposto no Capítulo V do Acordo de Livre Comércio Mercosul-

Israel. 

http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/circulares_secex_202

0/Circular_SECEX_19_2020.pdf  

 

 Circular SECEX Nº 20, de 30 de março de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

31/03/2020 (Retificada no D.O.U. de 02/04/2020) Inicia revisão do direito 

antidumping aplicado às importações brasileiras de ácido adípico (NCM 

2917.12.10), originárias da China e da Coreia do Sul. 

http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/circulares_secex_202

0/Circular_SECEX_20_2020.pdf  

 

 Ministério da Economia - Lançado Guia de Interesse Público em Defesa 

Comercial (o Guia almeja o uso mais pragmático do interesse público em 

defesa comercial) Foi realizado em 03/03/2020, o seminário de lançamento do 

Guia de Interesse Público em Defesa Comercial no Ministério da Economia (ME). 

O evento foi uma iniciativa conjunta do Ministério da Economia, IBRAC e Banco 

Mundial, que cooperaram ativamente para a construção do trabalho nos 

últimos anos. O Guia foi elaborado a partir de uma análise econômica 

objetivando maior transparência na defesa comercial brasileira para avaliação 

de impactos das medidas. No evento, as autoridades destacaram a 

expectativa de que o uso pragmático do interesse público possibilite maiores 

contribuições para o processo de adoção de medidas. O Guia desenvolveu-se 

no contexto de modernização da defesa comercial no Brasil, atrelado à política 

de desenvolvimento econômico, como afirmou César Mattos, Secretário de 

Advocacia da Concorrência e Competitividade do ME. O Secretário ressaltou 

que o Guia é oriundo de uma análise econômica, e não concorrencial, com 

vistas à competitividade para a geração do bem-estar social: "abertura de 

mercado como política para os mais pobres". Lucas Ferraz, Secretário de 

Comércio Exterior do ME, salientou que, de 2006 a 2015, o Brasil foi o país que 

mais abriu processos de investigação antidumping no mundo. Segundo ele, isso 

demonstra que transparência e previsibilidade são de grande importância para 

o desenvolvimento da economia brasileira. Portanto, aumentar o grau de 

transparência do processo de adoção de medidas antidumping e do processo 

decisório é fundamental para a defesa do interesse público, como colocado 

pela economista sênior do Banco Mundial, Mariana Iootty. A Subsecretária de 

Defesa Comercial e Interesse Público do ME, Amanda Athayde, observou que a 

sociedade civil participou ativamente, no último ano, para a construção da 

agenda de interesse público e defesa comercial. O assunto estava previsto 

desde 1995, mas só em 2015 ganhou força e entrou em voga na pauta de 

trabalho. Amanda explicou que o guia consolidado pretende responder à 

http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/circulares_secex_2020/Circular_SECEX_19_2020.pdf
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/circulares_secex_2020/Circular_SECEX_19_2020.pdf
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/circulares_secex_2020/Circular_SECEX_20_2020.pdf
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/circulares_secex_2020/Circular_SECEX_20_2020.pdf


 

 
 

 

seguinte pergunta: a imposição da medida de defesa comercial impacta a 

oferta do produto sob análise no mercado interno, de modo a prejudicar 

significativamente a dinâmica do mercado nacional? Segundo ela, é por meio 

da avaliação de interesse público que se entenderá o impacto das medidas 

em termos de preço, quantidade, qualidade e variedade, entre outros, do 

produto. O Guia apresenta, também, um novo modelo de Questionário de 

Interesse Público, em que se detalham, de modo exemplificativo e não 

exaustivo, as informações que se esperam receber ao longo da instrução do 

procedimento administrativo de avaliação de interesse público em medidas de 

defesa comercial.  

A íntegra do Guia de Interesse Público 2020 pode ser encontrada aqui: 

https://patri-

pp.s3.amazonaws.com/public/uploads/5365d27a62c9f5f433d152a87c06ee0c.p

df  

 

 Portaria (ANVISA) Nº 231, de 28 de fevereiro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

02/03/2020 Nomeada a Tenente do Exército Karin Schuck Hemesath Mendes 

para o cargo de Chefe de Gabinete do Diretor-Presidente da Anvisa. Mendes já 

havia sido nomeada assessora da presidência da Anvisa em 11/02 e agora 

troca de cargo, assumindo o posto antes ocupado por Marcus Aurélio Miranda 

de Araújo. Araújo segue como Gerente-Geral de Portos, Aeroportos e Fronteiras 

(GGPAF) enquanto aguarda sua sabatina no Senado para diretor da Anvisa, 

cargo para o qual foi indicado em janeiro/2020. 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-231-de-28-de-fevereiro-de-2020-

245502403  

 

 Portaria CAT 24, de 10 de março de 2020 – Publicada no D.O.E. de 11/03/2020 

Dispõe sobre os procedimentos relacionados com a importação de 

mercadorias ou bens do exterior e estabelece demais providências. Foi 

publicada, no DOE/SP de 11/03/2020, a Portaria CAT nº 24/2020, que dispõe 

sobre os procedimentos relacionados com a importação de mercadorias ou 

bens do exterior. Referido ato define as unidades de atendimento para as quais 

os contribuintes deverão encaminhar as solicitações de análise e liberação das 

mercadorias, assim como a lista dos documentos que deverão ser 

apresentados. De acordo com a Portaria, a Secretaria da Fazenda e 

Planejamento concederá tratamento eletrônico por meio do módulo 

“Pagamento Centralizado” do Programa Portal Único de Comércio Exterior – 

Portal Siscomex, de acordo com o cronograma e as funcionalidades a serem 

implementadas às unidades federadas. 

https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/Portaria-CAT-24-de-2020.aspx 

 

https://patri-pp.s3.amazonaws.com/public/uploads/5365d27a62c9f5f433d152a87c06ee0c.pdf
https://patri-pp.s3.amazonaws.com/public/uploads/5365d27a62c9f5f433d152a87c06ee0c.pdf
https://patri-pp.s3.amazonaws.com/public/uploads/5365d27a62c9f5f433d152a87c06ee0c.pdf
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-231-de-28-de-fevereiro-de-2020-245502403
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-231-de-28-de-fevereiro-de-2020-245502403
https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/Portaria-CAT-24-de-2020.aspx


 

 
 

 

 Circular BCB Nº 3.995, de 24 de março de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

26/03/2020 Por conta das dificuldades criadas pela pandemia do coronavírus, o 

calendário para entrega da declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE) 

foi adiado. A declaração anual, com data base em 31/12/2019, deveria ser 

entregue até 5/4 e, agora, o prazo final foi estendido para 1º/06/2020. A 

declaração trimestral, com data base em 31/3/2020, deveria ser entregue no 

até 5/6/2020 e, agora, deverá ser entregue entre 15/6 e 15/7/2020. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-n-3.995-de-24-de-marco-de-2020-

249860504  

 

 Portaria ANTT Nº 117, de 25 de março de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

26/03/2020 Como medida de enfrentamento à pandemia da COVID-19, ficam 

suspensas, pelo prazo de 90 dias, as atividades de fiscalização de peso nas 

rodovias federais sob a circunscrição da ANTT. A medida já havia sido 

anunciada pela Agência na 2ª feira (23) mas sua formalização, por meio da 

publicação no Diário Oficial da União, só ocorreu nesta 5ª feira (26). 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-117-de-25-de-marco-de-2020-

249804033  

 

 Resolução ANTT Nº 5.879, de 26 de março de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

27/03/2020 Fica suspensa, até ulterior Deliberação da ANTT, as obrigações e 

penalidades relacionadas ao cadastramento da Operação de Transporte, com 

a consequente geração do CIOT, para as contratações que não envolverem 

TAC e TAC-Equiparado. A ANTT estabelecerá novo prazo para que as IPEFs 

adequem seus sistemas informatizados. Os prazos para cumprimento de 

obrigações contratuais e regulatórias foram flexibilizados em razão da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus, no âmbito da infraestrutura e serviço de transporte rodoviário de 

cargas. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-5.879-de-26-de-marco-de-

2020-249995776  

 

 Instrução Normativa DNIT Nº 9, de 25 de março de 2020 – Publicada no D.O.U.  

de 31/03/2020 Estabelecidos aos expedidores os procedimentos e as 

orientações para o cadastro e informações de rotas dos fluxos de transporte de 

produtos perigosos ao DNIT. Foram instituídas diretrizes que visam dispor sobre os 

procedimentos para o cadastramento das rotas rodoviárias de produtos e 

resíduos perigosos, realizadas em vias públicas no território nacional. Esta 

Instrução Normativa entra em vigor em de 1º de abril de 2020. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-9-de-25-de-marco-

de-2020-250402542  

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-n-3.995-de-24-de-marco-de-2020-249860504
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-n-3.995-de-24-de-marco-de-2020-249860504
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-117-de-25-de-marco-de-2020-249804033
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-117-de-25-de-marco-de-2020-249804033
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-5.879-de-26-de-marco-de-2020-249995776
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-5.879-de-26-de-marco-de-2020-249995776
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-9-de-25-de-marco-de-2020-250402542
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-9-de-25-de-marco-de-2020-250402542


 

 
 

 

 

 Mensagem Nº 87, de 13 de março de 2020 – Publicada no D.O.U. de 16/03/2020 

Encaminhado ao Senado Federal, para apreciação, o nome do General de 

Exército Gerson Menandro Garcia de Freitas para exercer o cargo de 

Embaixador do Brasil junto a Israel, no lugar de Paulo Cesar de Vasconcellos. As 

relações Brasil-Israel têm sido intensificadas no governo do Presidente Jair 

Bolsonaro, que já havia sinalizado, no ano passado, a intenção de indicar um 

militar para o posto em Tel-Aviv. Esta é a primeira indicação de um não 

diplomata de carreira. A indicação do General Menandro deverá ser aprovada 

pela Comissão de Relações Exteriores (CRE) e pelo Plenário do Senado. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/03/2020&jorn

al=515&pagina=14  

 

 Acordo incorpora padrões mínimos da OCDE para tributação O Congresso 

recebeu a MSC 44/20, que encaminha a Convenção entre a República 

Federativa do Brasil e a República Oriental do Uruguai para Eliminar a Dupla 

Tributação em Relação aos Tributos sobre a Renda e sobre o Capital e Prevenir 

a Evasão e a Elisão Fiscais. O acordo introduz limites às competências tributárias 

dos países, eliminando ou minimizando as possibilidades de dupla tributação da 

renda e visando maior segurança aos negócios em geral. Também detalha as 

formas de tributação por setor e operação, definindo quem poderá tributar, as 

alíquotas, momento da tributação. Em linha com os compromissos assumidos 

pelo Brasil no âmbito do G20, o acordo incorpora padrões mínimos do Projeto 

sobre a Erosão da Base Tributária e Transferência de Lucros (Projeto BEPS) da 

OCDE. Como exemplo, incluiu artigo específico quanto à elisão fiscal e uso 

abusivo do acordo. Após aprovação pelo Congresso, o acordo seguirá para 

ratificação pelo Presidente da República, por meio de Decreto Presidencial. A 

matéria ainda aguarda despacho pelo presidente da Câmara, e deverá 

tramitar pela CREDN, CFT e CCJC. O texto tramita como MSC pela CREDN 

onde, se aprovada, será convertida em PDC. A matéria será submetida ao 

exame do Plenário. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=

2237594  

 

 Plenário da Câmara aprova acordos para eliminar a dupla tributação sobre a 

renda (as matérias seguem para análise do Senado) O Plenário da Câmara dos 

Deputados aprovou, nessa 5ª feira (05/03), o PDL 650/19, sobre o Acordo da 

Convenção entre o Brasil e a Suíça para eliminar a dupla tributação dos tributos 

sobre a renda e prevenir a evasão e a elisão fiscal. Em outubro de 2019, a 

Comissão de Relações Exteriores (CREDN) aprovou, nos termos do parecer do 

relator, dep. Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL/SP), a MSC 242/19. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/03/2020&jornal=515&pagina=14
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/03/2020&jornal=515&pagina=14
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2237594
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2237594


 

 
 

 

Segundo o relator, "o Acordo aprofunda as relações bilaterais entre as Partes, 

com o potencial de estimular os investimentos recíprocos, propiciando às 

empresas e às pessoas físicas um tratamento tributário mais justo e menos 

oneroso". O Acordo engloba pessoas físicas e jurídicas que residem no Brasil, na 

Suíça ou em ambos os países. Além disso, regula a tributação dos rendimentos 

imobiliários, lucros das empresas, transporte marítimo e aéreo, empresas 

associadas, dividendos, juros, royalties, remunerações por serviços técnicos, 

ganhos de capital, serviços pessoais independentes e rendimentos de emprego. 

Residentes no Brasil: Ao receber rendimentos que possam ser tributados na 

Suíça, o Brasil admitirá, de acordo com a sua legislação em relação à 

eliminação da dupla tributação, a dedução dos impostos sobre os rendimentos 

desse residente calculado no Brasil, um montante igual ao imposto sobre a 

renda pago na Suíça. Tal dedução, não excederá a fração dos impostos sobre 

a renda, calculados antes da dedução, correspondente aos rendimentos que 

possam ser tributados na Suíça. Os rendimentos isentos de imposto no Brasil 

poderão, ao calcular o montante do imposto incidente sobre os demais 

rendimentos desse residente, levar em conta os rendimentos isentos. 

Residentes na Suíça: Ao receber rendimentos que possam ser tributados no 

Brasil, a Suíça deverá isentar tais rendimentos, mas poderá, ao calcular o 

montante do imposto incidente sobre os demais rendimentos desse residente, 

aplicar a alíquota do tributo que seria aplicável se os rendimentos isentos não 

fossem de fato isentos. Contudo, só ocorrerá a isenção se a tributação real 

desses rendimentos ou ganhos no Brasil for demonstrada. Ao obter dividendos, 

juros, royalties ou pagamentos por serviços técnicos que possam ser tributados 

no Brasil, a Suíça deverá permitir, mediante solicitação, um abatimento a esse 

residente. Tal abatimento poderá consistir em a) uma dedução do imposto 

sobre os rendimentos desse residente num montante igual ao imposto cobrado 

no Brasil. Tal dedução não excederá a fração do imposto suíço, calculado 

antes da dedução, correspondente aos rendimentos que possam ser tributados 

no Brasil; b) uma redução em montante único do imposto suíço; ou c) uma 

isenção parcial do imposto suíço para tais dividendos, juros, royalties ou 

pagamentos por serviços técnicos, em qualquer caso consistindo, pelo menos, 

na dedução do imposto cobrado no Brasil sobre o valor bruto. A Suíça 

determinará o abatimento tributário aplicável e regulará o procedimento de 

acordo com as disposições suíças relativas à aplicação dos acordos 

internacionais da Confederação Suíça para evitar a dupla tributação. Uma 

sociedade residente da Suíça e que obtenha dividendos de uma sociedade 

que seja residente do Brasil terá direito, para efeitos do imposto suíço em 

relação a esses dividendos, ao mesmo abatimento que seria concedido à 

sociedade se a sociedade que pagasse os dividendos fosse residente da Suíça. 

O relator na Comissão de Finanças e Tributação (CFT), foi o presidente da 



 

 
 

 

comissão em 2019, dep. Sérgio Souza (MDB/PR), que apresentou parecer 

favorável ao projeto no mérito e pela compatibilidade e adequação financeira 

e orçamentária da proposta. Já na Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania (CCJC), o dep. Felipe Franscischini apresentou parecer favorável à 

matéria, onde argumenta que não há “objeções a fazer quanto à proposição 

legislativa e ao texto do Acordo em análise. Ambos se encontram em 

consonância com as disposições constitucionais vigentes, especialmente com 

os princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do 

Brasil.” 

Outros Acordos aprovados: Um acordo definido pelas lideranças partidárias 

possibilitou a aprovação, sem discussão e por unanimidade, dos 12 Acordos 

Internacionais constantes na pauta. Dentre eles, também se destacam: 

o PDL 203/19, sobre o Acordo da Convenção entre o Brasil e Singapura 

para eliminar a dupla tributação dos tributos sobre a renda e prevenir a 

evasão e a elisão fiscal. O Acordo abrange, como fatos geradores, 

rendimentos imobiliários e de emprego, juros, lucros empresariais, 

dividendos, royalties, remuneração por serviços técnicos e ganhos de 

capital, entre outros. Ainda prevê que as remessas efetuadas do Brasil 

para prestador de serviço residente em Singapura serão objeto de 

retenção na fonte, pagando alíquota de 10%. Por fim, estabelece que o 

acordo não poderá ser usado em benefício de uma empresa, quando 

for verificado que o negócio ou transação foi estruturado apenas para 

fazer uso dos benefícios do ADT; e condiciona a concessão dos 

benefícios à comprovação de que o beneficiário exerce a condução 

operacional dos seus negócios. 

o PDL 667/19, sobre o Acordo da Convenção entre o Brasil e Emirados 

Árabes para eliminar a dupla tributação dos tributos sobre a renda e 

prevenir a evasão e a elisão fiscal. O texto prevê ampla troca de 

informações e mais efetividade para as ações das autoridades tributárias 

dos países. Também aumenta a repressão de crimes contra a ordem 

tributária e intensifica o combate aos crimes conexos de viés 

internacional, como a ocultação de recursos no exterior e a lavagem de 

dinheiro. Já em relação a bitributação, favorece a atuação de empresas 

brasileiras com investimentos no exterior. 

Próximos Passos: As matérias seguem para análise do Senado. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=

2223601  

As proposições chegaram ao Senado em 09/03/2020 e as matérias aguardam 

despacho às comissões permanentes e poderão ter a seguinte tramitação: 

Comissão das Relações Exteriores e Comissão de Constituição e Justiça. 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141004  

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2223601
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2223601
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141004


 

 
 

 

 

Atenciosamente,  

 
 

Ricardo de Nobrega 

Gerente de Comércio Exterior  

 

 

 

Fontes consultadas para compilação de dados: Presidência da República, Portal Legislativo, 

Câmara dos Deputados, Senado Federal, Ministério da Economia, Receita Federal do Brasil, 

Secretaria de Comércio Exterior, Câmara de Comércio Exterior, Anvisa, ANTT, DNIT, BCB, Gov. 

Estado de SP (SEFAZ) e PATRI. 


