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Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Junho de 2020 

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

 Decreto Nº 10.397, de 16 de junho de 2020 – Publicado no D.O.U. de 17/06/2020 

Dispõe sobre a execução do Septuagésimo Terceiro Protocolo Adicional ao 

Acordo de Complementação Econômica nº 2, firmado pela República 

Federativa do Brasil e pela República Oriental do Uruguai, em 16 de maio de 

2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10397.htm  

 

 Decreto Nº 10.407 de 29 de junho de 2020 – Publicado no D.O.U. de 30/06/2020 

Regulamenta a Lei nº 13.993, de 23 de abril de 2020, que dispõe sobre a 

proibição de exportações de produtos médicos, hospitalares e de higiene 

essenciais ao combate à epidemia da covid-19 no País. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10407.htm  

 

 Decreto Nº 10.411 de 30 de junho de 2020 – Publicado no D.O.U. de 01/07/2020 

Regulamenta a análise de impacto regulatório, de que tratam o art. 5º da Lei nº 

13.874, de 20 de setembro de 2019, e o art. 6º da Lei nº 13.848, de 25 de junho 

de 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10411.htm  

 

 Portarias de 04 de junho de 2020 – Publicadas no D.O.U. de 05/06/2020 Nomeia 

Márcia Donner Abreu para o cargo de Secretária de Negociações Bilaterais na 

Ásia, Pacífico e Rússia. As principais pautas são o relacionamento bilateral do 

Brasil com países como China – o qual passou a ter um Departamento próprio 

dentro da Secretaria -, Japão, Rússia, Índia e outros. Anteriormente, ela 

ocupava o cargo de Secretária de Comunicação e Cultura, que ficará sob a 

liderança do antigo ocupante da Secretaria de Negociações Bilaterais na Ásia, 

Pacífico e Rússia, Reinaldo Salgado. Em maio, Reinaldo Salgado foi indicado 

para o cargo de Embaixador do Brasil na Argentina, mas seu nome ainda 

aguarda apreciação pelo Senado Federal. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portarias-de-4-de-junho-de-2020-260309651 

 

 Portaria de 08 de junho de 2020 – Publicada no D.O.U. de 10/06/2020 Remover 

RODRIGO DE OLIVEIRA GODINHO, ministro de segunda classe da carreira de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10397.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10407.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10411.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portarias-de-4-de-junho-de-2020-260309651


 

 
 

 

diplomata do Ministério das Relações Exteriores, da Secretaria de Estado para a 

embaixada do Brasil em Washington, designando-o para exercer a função de 

ministro-conselheiro naquela missão diplomática. A expectativa é que Godinho 

se ocupe dos assuntos econômicos, assumido o lugar deixado por Fernando 

Meirelles de Azevedo Pimentel que retorna ao Brasil. Também é esperada a 

nomeação do atual Ministro-Conselheiro da Embaixada do Brasil em Assunção, 

Paraguai, Otávio Gabriel de Carvalho Santos Briones, para o posto de Vice-

Chefe da Missão em Washington. Por sua vez, a expectativa é que Pimentel seja 

nomeado como Diretor do Departamento de Organismos Econômicos da 

Secretaria de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Itamaraty, no lugar 

deixado por André Odenbreit, que recentemente foi nomeado Assessor 

Especial da Casa Civil para tratar da acessão do país à OCDE. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-de-8-de-junho-de-2020-261043392  

 

 Decreto de 25 de junho de 2020 – Publicado no D.O.U.  de 26/06/2020 Publicada 

a exoneração, a pedido, de Marcos Prado Troyjo, do cargo de secretário 

Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da 

Economia (SECINT), a partir de 15/06. Toyjo presidirá o New Development Bank - 

NDB (Banco dos Brics). Assumirá o mandato de 5 anos, a partir de julho, quando 

o atual presidente, o indiano Kundapur Kamath, finalizará seu mandato. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-de-25-de-junho-de-2020-

263708765  

 

 Portaria (Ministério das Relações Exteriores) Nº 245, de 25 de junho de 2020 – 

Publicada no D.O.U. de 26/06/2020 Exonerado, a pedido, Benoni Belli, do cargo 

de diretor do Departamento de Estados Unidos da América. Em maio, Belli foi 

nomeado para exercer o cargo de Cônsul-Geral do Brasil em Chicago, EUA. 

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. Para seu lugar, está cotado o diplomata Felipe 

Hees. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-245-de-25-de-junho-de-2020-

263635726  

 

 Portaria (Casa Civil) Nº 319, de 20 de junho de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

20/06/2020 – Edição Extra) Publicada em edição extra do DOU neste sábado, 

20/06, a Portaria Interministerial que prorroga por 15 dias (até 07/07) a restrição 

de entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade por via terrestre, via 

aquaviária e via aérea, bem como as exceções constantes na Portaria 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-de-8-de-junho-de-2020-261043392
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-de-25-de-junho-de-2020-263708765
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-de-25-de-junho-de-2020-263708765
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-245-de-25-de-junho-de-2020-263635726
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-245-de-25-de-junho-de-2020-263635726


 

 
 

 

Interministerial nº 255/2020. O transporte de carga não sofre restrição. Ressalta-

se que não do concretizada a fala do secretário-executivo do Minfra, Marcelo 

Sampaio, sobre a abertura das fronteiras aéreas. Segundo eles, a restrição não 

seria renovada neste domingo. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-319-de-20-de-junho-de-2020-

262502191  
 

 Instrução Normativa RFB Nº 1.960, de 16 de junho de 2020 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 18/06/2020 Estabelece medidas para redução dos impactos 

econômicos decorrentes da doença pelo Coronavírus identificado em 2019 

(Covid-19) com relação aos beneficiários do Regime Aduaneiro Especial de 

Entreposto Industrial de que tratam as Instruções Normativas RFB nº 1.291, de 19 

de setembro de 2012, e nº 1.612, de 26 de janeiro de 2016. 

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

idAto=110390 
 

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

02/06/2020 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=109988 
 

 Portaria SRRF05 Nº 121, de 01 de junho de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

03/06/2020 Altera a Portaria SRRF05 nº 71, de 23 de março de 2020, que 

disciplina o atendimento ao contribuinte no âmbito das unidades da Secretaria 

Especial da Receita Federal do Brasil na 5ª Região Fiscal, para o enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (SARS-CoV-2). 

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

idAto=110024 

 

 Portaria DRF/SCS Nº 8, de 05 de junho de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

09/06/2020 Disciplina os procedimentos relacionados ao agendamento de 

posicionamento de cargas nos recintos dos exportadores e à verificação 

remota de mercadorias por meio de imagens, 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=110189 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-319-de-20-de-junho-de-2020-262502191
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-319-de-20-de-junho-de-2020-262502191
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=110390
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=110390
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=109988
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=109988
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=110024
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=110024
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=110189
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=110189


 

 
 

 

 Portaria ALF/REC Nº 17, de 15 de junho de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

16/06/2020 Disciplina a entrada, permanência, movimentação e saída de 

pessoas e veículos no Aeroporto Internacional do Recife e dá outras 

providências. 

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

idAto=110311   

 

 Portaria ALF/VIT Nº 19, de 22 de junho de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

23/06/2020 Disciplina os procedimentos relacionados à verificação física remota 

de mercadorias, por meio de imagens, na importação ou exportação, no 

âmbito da ALF/VIT. 

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

idAto=110504  

 

 Portaria ALF/VCP Nº 71, de 24 de junho de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

26/06/2020 Permite retirada de elementos de segurança em trânsito de 

importação e transfere ao depositário o controle de entrada e saída veículos 

com cargas destinadas à exportação. 

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

idAto=110614  

 

 Portaria RFB Nº 1087, de 30 de junho de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

30/06/2020 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=110754  

 

 Solução de Consulta Nº 98.198, de 29 de maio de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

22/06/2020 Assunto: Classificação de Mercadorias Código NCM: 3307.90.00 

Mercadoria: Solução aquosa de cloreto de sódio (0,9 %), destinada 

principalmente a nebulização e limpeza de lentes de contato, acondicionada 

em frascos de plástico contendo 100 ml, 250 ml, 500 ml e 1.000ml, 

comercialmente denominada "soro fisiológico". 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/solucao-de-divergencia-n-98.007-de-1-de-

junho-de-2020-262754376  

 

 Resolução CAMEX Nº 50, de 12 de junho de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

15/06/2020 Prorroga direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=110311
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=110311
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=110504
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=110504
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=110614
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=110614
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=110754
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=110754
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/solucao-de-divergencia-n-98.007-de-1-de-junho-de-2020-262754376
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/solucao-de-divergencia-n-98.007-de-1-de-junho-de-2020-262754376


 

 
 

 

(cinco) anos, aplicado às importações brasileiras de pirofosfato ácido de sódio 

(SAPP), originárias do Canadá, da China e dos Estados Unidos da América. 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-50-de-12-de-junho-de-2020-

261499210 

 

 Resolução CAMEX Nº 51, de 17 de junho de 2020 – Publicada do D.O.U. de 

18/06/2020 Altera a Nomenclatura Comum do Mercosul, os códigos tarifários 

que compõem a Tarifa Externa Comum - TEC, conforme estabelecido nas 

Resoluções nº 55/19 e nº 56/19, do Grupo Mercado Comum do Mercosul. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-51-de-17-de-junho-de-2020-

262147535  

 

 Resolução CAMEX Nº 52, de 17 de junho de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

18/06/2020 Concede redução temporária, para zero por cento, 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/en/web/dou/-/resolucao-n-52-de-17-de-junho-de-2020-

262147614 

 

 Resolução CAMEX Nº 54, de 22 de junho de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

24/06/2020 Altera o Anexo II da Resolução nº 125, de 15 de dezembro de 2016 

(inclusão e renovação de quotas na importação de bens com redução da 

tarifa de importação). 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-54-de-22-de-junho-de-2020-

263252510  

 

 Resolução CAMEX Nº 55, de 22 de junho de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

24/06/2020 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-55-de-22-de-junho-de-2020-

263252671  

 

 Resolução CAMEX Nº 56, de 22 de junho de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

24/06/2020 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-56-de-22-de-junho-de-2020-

263252653  

 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-50-de-12-de-junho-de-2020-261499210
http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-50-de-12-de-junho-de-2020-261499210
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-51-de-17-de-junho-de-2020-262147535
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-51-de-17-de-junho-de-2020-262147535
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-52-de-17-de-junho-de-2020-262147614
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-52-de-17-de-junho-de-2020-262147614
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-54-de-22-de-junho-de-2020-263252510
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http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-56-de-22-de-junho-de-2020-263252653
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-56-de-22-de-junho-de-2020-263252653


 

 
 

 

 Portaria SECEX Nº 36, de 17 de junho de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

19/06/2020 Encerra o procedimento especial de verificação de origem não 

preferencial, com a desqualificação da origem Índia para o produto ácido 

cítrico e determinados sais de ácido cítrico (NCM 2918.14.00 e 2918.15.00), 

declarado como produzido pela empresa AARIVA PHARMA PVT. LTD. 

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

/Portaria_SECEX_036_2020.pdf  

 

 Portaria SECEX Nº 39, de 19 de junho de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

22/06/2020 Dispõe sobre as notificações e comunicações às partes interessadas 

no âmbito dos procedimentos especiais de verificação de origem não 

preferencial previstos na Portaria SECEX nº 38, de 18 de maio de 2015. 

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

/Portaria_SECEX_039_2020.pdf 

 

 Circular SECEX Nº 37, de 05 de junho de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

08/06/2020 Suspende, por 2 meses, o encerramento da fase probatória e dos 

prazos subsequentes a que fazem referência os arts. 59 a 63 do Decreto no 

8.058, de 26 de julho de 2013; informa que o cronograma de prazos da revisão, 

a que fazem referência os arts. 59 a 63 do Decreto no 8.058, de 2013, será 

divulgado quando do fim da referida suspensão; e torna público os fatos que 

justificaram a decisão (importações brasileiras de acrilato de butila, comumente 

classificadas no item 2916.12.30 da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, 

originárias dos Estados Unidos da América). 

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

0/Circular_SECEX_37_2020.pdf 

 

 Portaria (Anvisa) Nº 448, de 08 de junho de 2020 – Publicada no D.O.U. 

09/06/2020 Publicada designação de Norberto Polla de Campos como 

gerente-geral substituto de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos 

Alfandegados (GGPAF). Na prática, a designação de Norberto Campos como 

substituto torna-o gerente-geral em exercício, uma vez que Marcus Aurélio de 

Araújo, titular da GGPAF, atualmente responde pela 5ª Diretoria da agência. 

Campos assume o posto de substituto em lugar de Rodolfo Navarro Nunes, que 

ocupava o cargo há 54 dias. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-448-de-8-de-junho-de-2020-

260795946 

 

 Portaria (Anvisa) Nº 476, de 24 de junho de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

25/06/2020 Publicada nomeação de Norberto Polla Campos para o cargo de 

Gerente-Geral de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados 

http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2020/Portaria_SECEX_036_2020.pdf
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2020/Portaria_SECEX_036_2020.pdf
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2020/Portaria_SECEX_039_2020.pdf
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2020/Portaria_SECEX_039_2020.pdf
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/circulares_secex_2020/Circular_SECEX_37_2020.pdf
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/circulares_secex_2020/Circular_SECEX_37_2020.pdf
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-448-de-8-de-junho-de-2020-260795946
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-448-de-8-de-junho-de-2020-260795946


 

 
 

 

(GGPAF). Campos já vinha atuando como Gerente-Geral desde 09/06, mas na 

condição de gerente-geral substituto. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-476-de-24-de-junho-de-2020-

263411937  

 

 Notícia Siscomex Exportação N° 037/2020 Dispensa de licença de exportação- 

Suext (Publicado: 22/06/2020) A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) informa 

que a “Licença especial de exportação de produtos para o combate do 

COVID-19” (E00115), incluída pela Portaria Secex nº 16/2020 (Notícia Siscomex 

Exportação nº 008/2020) não será mais requerida pelo módulo LPCO do Portal 

Único de Comércio Exterior, dispensando-se todas as NCM relacionadas da 

emissão do documento para a conclusão da operação de exportação. 

http://www.siscomex.gov.br/exportacao/exportacao-n-037-2020/ 

 

 Notícia Siscomex Exportação N° 038/2020 Retificação da Notícia Siscomex 

Exportação nº 037/2020 (Publicado: 24/06/2020) A Secretaria de Comércio 

Exterior (Secex) informa a retificação da Notícia Siscomex Exportação nº 

037/2020. 

http://www.siscomex.gov.br/exportacao/exportacao-n-038-2020/  

 

 

Atenciosamente,  
 

 

Ricardo de Nobrega 

Gerente de Comércio Exterior  

 

 

 

 

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

Casa Civil, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Economia, Receita Federal do Brasil, 

Secretaria de Comércio Exterior, Câmara de Comércio Exterior, Anvisa e PATRI. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-476-de-24-de-junho-de-2020-263411937
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-476-de-24-de-junho-de-2020-263411937
http://www.siscomex.gov.br/exportacao/exportacao-n-037-2020/
http://www.siscomex.gov.br/exportacao/exportacao-n-038-2020/

