
 

 
 

 

           São Paulo, 22 de junho de 2020. 
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Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Maio de 2020 

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

 Lei Nº 14.006, de 28 de maio de 2020 – Publicada no D.O.U. de 29/05/2020 Altera 

a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para estabelecer o prazo de 72 

(setenta e duas) horas para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa) autorize a importação e distribuição de quaisquer materiais, 

medicamentos, equipamentos e insumos da área de saúde registrados por 

autoridade sanitária estrangeira e autorizados à distribuição comercial em seus 

respectivos países; e dá outras providências. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14006.htm  

 

 Decreto Nº 10.343, de 08 de maio de 2020 – Publicado no D.O.U. de 11/05/2020 

Dispõe sobre a execução do Quadragésimo Quarto Protocolo Adicional ao 

Acordo de Complementação Econômica nº 14 (44PA-ACE14), firmado pela 

República Federativa do Brasil e pela República Argentina. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10343.htm 

 

 Decreto Nº 10.362, de 21 de maio de 2020 – Publicado no D.O.U. de 21/05/2020 

Dispõe sobre a execução do Octogésimo Protocolo Adicional ao Acordo de 

Complementação Econômica nº 2 (80PA-ACE2), firmado pela República 

Federativa do Brasil e pela República Oriental do Uruguai. O protocolo 

estabelece que, até 31 de dezembro de 2020, o Brasil e o Uruguai, por meio do 

ACE Nº 2, vão ter o benefício de desgravação total e imediata da Tarifa Externa 

Comum (TEC) ou de tarifas nacionais de importação, caso sejam aplicáveis, aos 

produtos (que constam no Decreto), que procedam da Zona Franca de 

Manaus (Brasil) e das Zonas Francas de Colônia e Nova Palmira (Uruguai). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10362.htm  

 

 Decreto Nº 10.373, de 26 de maio de 2020 – Publicado no D.O.U. de 27/05/2020 

Institui o Comitê Nacional de Facilitação do Comércio e altera o Decreto nº 

9.745, de 8 de abril de 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10373.htm  

 

 Decreto de 18 de maio de 2020 – Publicado no D.O.U. de 20/05/2020 Nomear 

BENONI BELLI para exercer o cargo de Cônsul-Geral do Brasil em Chicago, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14006.htm
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Estados Unidos da América. Diplomata de carreira, Benoni exercia o cargo de 

Diretor do Departamento de Estados Unidos desde o início de 2019, sendo 

responsável por temas como o Global Entry, relações Brasil-EUA, e suporte 

diplomática às negociações do acordo bilateral Brasil-EUA para facilitação de 

comércio, boas práticas regulatórias, comércio digital. A mudança foi vista 

como não esperada pela equipe, apesar de ter sido um pedido do próprio 

Diretor, e vem em um contexto onde o Itamaraty passa por uma ampla troca 

de 1º e 2º escalões. Ainda não há um nome cotado para ocupar seu lugar. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-de-18-de-maio-de-2020-257400696  

 

 Portaria Nº 240, de 20 de maio de 2020 – Publicada no D.O.U. de 21/05/2020 

Nomeado ANDRE ODENBREIT CARVALHO para exercer o cargo de Assessor 

Especial do Gabinete do Ministro da Casa Civil da Presidência da República. A 

expectativa é que o Ministro Odenbreit chefie os trabalhos da Casa Civil para o 

processo de acessão do Brasil à OCDE, assunto que já tratava enquanto Diretor 

do Departamento de Organismos Econômicos do Itamaraty. A Casa Civil é o 

órgão responsável pela coordenação do processo de acessão perante os 

demais Ministérios e ponto focal de contato entre a Organização e o país. Vale 

destacar que está e mais uma das trocas promovidas pelo Ministro Ernesto 

Araújo no MRE. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-240-de-20-de-maio-de-2020-

257825295  

 

 PORTARIA (Casa Civil) Nº 255, de 22 de maio de 2020 – Publicada no D.O.U. 

EXTRA de 22/05/2020 Prorrogada, por 30 dias, a restrição de entrada no País de 

estrangeiros de qualquer nacionalidade, por rodovias ou outros meios terrestres, 

por via aérea ou por transporte aquaviário. A medida não restringe o transporte 

de cargas em nenhum dos três modais. No transporte aquaviário de carga, o 

desembarque da tripulação e/ou funcionários será excepcionalmente 

autorizada caso seja necessária assistência médica ou para conexão de 

retorno aéreo ao país de origem. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=602&pagina=1&

data=22/05/2020&totalArquivos=2  

 

 Instrução Normativa RFB Nº 1944, de 04 de maio de 2020 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 04/05/2020 Altera a Instrução Normativa SRF nº 680, de 2 de outubro 

de 2006, que disciplina o despacho aduaneiro de importação, em decorrência 

da pandemia da doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19). 

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

idAto=109069 
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 Instrução Normativa RFB Nº 1947, de 07 de maio de 2020 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 08/05/2020 Estabelece, em caráter temporário, procedimentos e 

prazos para formalização dos pedidos de aplicação e de extinção da 

aplicação dos regimes aduaneiros especiais e aplicados em áreas especiais 

durante o estado de emergência de saúde pública decorrente da doença 

pelo Coronavírus identificado em 2019 (Covid-19). 

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

idAto=109157 

 

 Instrução Normativa RFB Nº 1951, de 12 de maio de 2020 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 13/05/2020 Altera as Instruções Normativas RFB nº 1.782, de 11 de 

janeiro de 2018, e nº 1783, de 11 de janeiro de 2018, que dispõem, 

respectivamente, sobre entrega de documentos no formato digital para 

juntada a processo digital ou a dossiê digital e sobre a solicitação de serviços 

mediante dossiê digital de atendimento. 

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

idAto=109293 

 

 Instrução Normativa RFB Nº 1955, de 25 de maio de 2020 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 26/05/2020 Altera a Instrução Normativa SRF nº 680, de 2 de outubro 

de 2006, que disciplina o despacho aduaneiro de importação, em decorrência 

da pandemia da doença provocada pelo coronavírus identificado em 2019 

(Covid-19). 

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

idAto=109691 

 

 Portaria (RFB) Nº 194, de 06 de maio de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

07/05/2020 Promovidas alterações na Portaria MF nº 156/99, a qual dispõe sobre 

o tratamento tributário e os procedimentos de controle aduaneiro aplicáveis às 

remessas internacionais. Foram incluídos novos produtos na lista de remessas de 

até 10 mil dólares americanos que terão II reduzido a zero até 30/09/2020, sendo 

que nela constam produtos médicos, medicamentos, vitaminas, produtos de 

limpeza e higiene. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/z...-255615499  

 

 Portaria SRRF06 Nº 210, de 05 de maio de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

07/05/2020 Dispõe sobre os procedimentos e os requisitos para a autorização, 

fiscalização e controle aduaneiro em Recinto Especial para Despacho 

Aduaneiro de Exportação (Redex), no âmbito da 6ª Região Fiscal (6ª RF). 

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

idAto=109137 
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 Portaria SRRF02 Nº 234, de 08 de maio de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

11/05/2020 Estabelece regras para o atendimento no âmbito das unidades da 

2ª Região Fiscal, inclusive por meio de endereço eletrônico, durante o estado 

de emergência de saúde pública decorrente do Novo Coronavírus (Covid-19). 

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

idAto=109205 

 

 Portaria COANA Nº 20, de 14 de maio de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

15/05/2020 Altera a Portaria COANA nº 85, de 14 de novembro de 2017, que 

dispõe sobre o despacho aduaneiro de importação na modalidade "despacho 

sobre águas OEA". 

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

idAto=109402 

 

 Portaria SRRF04 Nº 257, de 20 de maio de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

25/05/2020 Altera a Portaria SRRF04 nº 232, de 8 de abril de 2020, que 

estabelece regras para o atendimento no âmbito das unidades da 4ª Região 

Fiscal, inclusive por meio de endereço eletrônico, enquanto durar o estado de 

emergência de saúde pública decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19). 

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

idAto=109665  

 

 Portaria ALF/ITJ Nº 56, de 26 de maio de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

27/05/2020 Altera o art. 1º da Portaria ALF/ITJ nº 43, de 30 de março de 2020, 

Estabelece regras para o atendimento no âmbito da Alfândega da Receita 

Federal do Brasil no Porto de Itajaí. 

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

idAto=109757  

 

 Portaria ALF/RJO Nº 44, de 25 de maio de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

27/05/2020 Altera a Portaria ALF/RJO 26, de 27 de fevereiro de 2019, que dispõe 

sobre a organização dos serviços da Alfândega da Receita Federal do Brasil no 

Porto do Rio de Janeiro, especifica as atribuições de cada Serviço, Seção, 

Equipe e Comissão Permanente e delega competência aos Chefes de Serviço 

e de Seção, Supervisores de Equipe, Auditores Fiscais da Receita Federal do 

Brasil e Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil. 

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

idAto=109743  
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 Portaria RFB Nº 936, de 29 de maio de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

29/05/2020 Altera a Portaria RFB nº 543, de 20 de março de 2020, que suspende 

prazos 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 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=109891  

 

 Portaria DRF/NHO Nº 111, de 29 de maio de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

01/06/2020 Disciplina os procedimentos relacionados ao agendamento de 

posicionamento de cargas nos recintos alfandegados e à verificação remota 

de mercadorias por meio de imagens, na importação e na exportação, com o 

propósito de aperfeiçoar o processo de despacho aduaneiro, tornando-o mais 

eficiente e moderno. 

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

idAto=109917  

 

 Resolução CAMEX Nº 36, de 04 de maio de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

05/05/2020 Concede redução temporária da alíquota do Imposto de 

Importação ao amparo da Resolução nº 08/08 do Grupo Mercado Comum do 

MERCOSUL. 

1513.29.10 De amêndoa de palma (palmiste) (coconote) 
224.785 

toneladas 

A partir de 

27/05/2020 

3302.90.90 Outras 
  

 

Ex 001 - Misturas à base de substâncias odoríferas, 

apresentadas sob a forma de microcápsulas, dos 

tipos utilizados como matérias-primas nas 

indústrias de produtos para cuidados pessoais e 

de limpeza 

1.250 

toneladas 

A partir de 

27/05/2020 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-36-de-4-de-maio-de-2020-

255166625 

 

 Resolução CAMEX Nº 39, de 04 de maio de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

05/05/2020 Altera para zero por cento as alíquotas do Imposto de Importação 

incidentes sobre os Bens de Informática e Telecomunicação que menciona, na 

condição de Ex-Tarifários. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-39-de-4-de-maio-de-2020-

255166855 
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 Resolução CAMEX Nº 40, de 04 de maio de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

06/05/2020 Altera para zero por cento as alíquotas do Imposto de Importação 

incidentes sobre os Bens de Capital que menciona, na condição de Ex-tarifários. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-40-de-4-de-maio-de-2020-

255374982 

 

 Resolução CAMEX Nº 44, de 14 de maio de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

18/05/2020 Zeradas as alíquotas do imposto de importação de mais insumos 

utilizados no combate ao Coronavírus. Dentro os itens, destaque para o 

produto: 

NCM  Descrição 

3304.99.90 Ex 001 - Preparação para conservação ou cuidados da pele, à base de 

ácidos graxos essenciais, lecitina de soja, vitamina A e vitamina E 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-44-de-14-de-maio-de-2020-

257200067  

 

 Resolução CAMEX Nº 46, de 19 de maio de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

21/05/2020 Concede redução temporária da alíquota do Imposto de 

Importação ao amparo da Resolução no 08, de 20 de junho de 2008, do Grupo 

Mercado Comum do MERCOSUL. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-46-de-19-de-maio-de-2020-

257818714  

 

 Resolução CAMEX Nº 47, de 19 de maio de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

21/05/2020 Concede redução temporária da alíquota do Imposto de 

Importação ao amparo da Resolução no 08, de 20 de junho de 2008, do Grupo 

Mercado Comum do MERCOSUL e altera o Anexo II da Resolução no 125, de 15 

de dezembro de 2016. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-47-de-19-de-maio-de-2020-

257818856  

 

 Resolução CAMEX Nº 48, de 19 de maio de 2020 – Publicado no D.O.U. de 

21/05/2020 Altera para zero por cento as alíquotas do Imposto de Importação 

incidentes sobre os Bens de Informática e Telecomunicação que menciona, na 

condição de Ex-Tarifários. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-48-de-19-de-maio-de-2020-

257818700  
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 Resolução CAMEX Nº 49, de 19 de maio de 2020 – Publicado no D.O.U. de 

21/05/2020 Altera para zero por cento as alíquotas do Imposto de Importação 

incidentes sobre os Bens de Capital que menciona, na condição de Ex-tarifários. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-49-de-19-de-maio-de-2020-

257818831  

 

 Portaria SECEX Nº 28, de 15 de maio de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

18/05/2020 Estabelece critérios para alocação de cota para importação, 

determinadas pela Resolução do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de 

Comércio Exterior nº 36, de 4 de maio de 2020. 

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

/Portaria_SECEX_028_2020.pdf  

 

 Portaria SECEX Nº 31, de 26 de maio de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

27/05/2020 Aprova a 13a Edição do Manual do Sistema de Drawback Isenção. 

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

/Portaria_SECEX_031_2020.pdf  

 

 Circular SECEX Nº 33, de 21 de maio de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

22/05/2020 Inicia revisão do direito antidumping aplicado às importações 

brasileiras de filmes, chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, biaxialmente 

orientados, de poli(tereftalato de etileno), de espessura igual ou superior a 5 

micrômetros, e igual ou inferior a 50 micrômetros, metalizado ou não, sem 

tratamento ou com tratamento tipo coextrusão, químico ou com descarga de 

corona (Filmes PET), NCM 3920.62.19, 3920.62.91 e 3920.62.99, originárias da 

República Popular da China, da República Árabe do Egito e da República da 

Índia. 

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

0/Circular_SECEX_33_2020.pdf  

 

 Circular SECEX Nº 34, de 22 de maio de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

25/05/2020 Torna público a atualização do compromisso de preços para 

amparar as importações brasileiras de ácido cítrico, citrato de sódio, citrato de 

potássio, citrato de cálcio e suas misturas (NCM 2918.14.00 e 2918.15.00), 

fabricado pelas empresas COFCO Biochemical (Anhui), COFCO Biochemical 

(Maanshan) Co. Ltd. e RZBC (Juxian) Co. Ltd. e exportado para o Brasil 

diretamente ou via trading company RZBC Import & Export. 

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

0/Circular_SECEX_34_2020.pdf 

 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-49-de-19-de-maio-de-2020-257818831
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-49-de-19-de-maio-de-2020-257818831
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2020/Portaria_SECEX_028_2020.pdf
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2020/Portaria_SECEX_028_2020.pdf
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2020/Portaria_SECEX_031_2020.pdf
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2020/Portaria_SECEX_031_2020.pdf
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/circulares_secex_2020/Circular_SECEX_33_2020.pdf
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/circulares_secex_2020/Circular_SECEX_33_2020.pdf
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/circulares_secex_2020/Circular_SECEX_34_2020.pdf
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/circulares_secex_2020/Circular_SECEX_34_2020.pdf


 

 
 

 

 Resolução (DNIT) Nº 6, de 21 de maio de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

25/05/2020 Alterado o Anexo I da Resolução nº 1/20 do DNIT, que dispõe sobre 

a obrigatoriedade de informar a nota fiscal de transporte no requerimento de 

solicitação de Autorização Especial de Trânsito (AET). Não poderá ser exigido o 

Registro Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (RNTRC) do Transportador 

de Carga Própria - TCP, sendo este caracterizado quando a nota fiscal dos 

produtos tem como emitente ou como destinatário a empresa, entidade ou o 

indivíduo proprietário, o coproprietário ou o arrendário do veículo, que faz uso 

de veículos de categoria "particular", identificados por placa de fundo cinza. 

Para a impressão da Autorização Especial de Transporte, deverá ser fornecido o 

número da nota fiscal de transporte, e a autorização de acesso ao arquivo 

digital do documento para a verificação do mesmo junto à Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, o que não se aplica quando for dispensada a 

obrigatoriedade da emissão da nota fiscal de transporte em consonância com 

a legislação tributária vigente (o conteúdo em itálico foi inserido pela presente 

resolução). Entra em vigor a partir de 1º/06/20. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-6-de-21-de-maio-de-2020-

258259782 

 

 Resolução ANTAQ Nº 7.781, de 29 de maio de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

01/06/2020 Orienta os portos organizados, as instalações portuárias e as 

empresas que atuem no transporte aquaviário, durante o período da 

Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional 

pela Organização Mundial da Saúde. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-7.781-de-29-de-maio-2020-

259413800  

 

 

Atenciosamente,  

 

Ricardo de Nobrega 

Gerente de Comércio Exterior  

 

 

 

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

Casa Civil, Ministério da Economia, Receita Federal do Brasil, Secretaria de Comércio Exterior, 

Câmara de Comércio Exterior, DNIT, ANTAQ e PATRI. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-6-de-21-de-maio-de-2020-258259782
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-6-de-21-de-maio-de-2020-258259782
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-7.781-de-29-de-maio-2020-259413800
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-7.781-de-29-de-maio-2020-259413800

