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Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Julho de 2020 

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

 

 Lei Nº 14.031, de 28 de julho de 2020 – Publicada no D.O.U. de 29/07/2020 

(Conversão da Medida Provisória nº 930, de 2020) Dispõe sobre o tratamento 

tributário incidente sobre a variação cambial do valor de investimento realizado 

por instituições financeiras e pelas demais instituições autorizadas a funcionar 

pelo Banco Central do Brasil em sociedade controlada, coligada, filial, sucursal 

ou agência domiciliada no exterior; altera a Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 

2013, que dispõe, entre outras matérias, sobre os arranjos de pagamento e 

sobre as instituições de pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos 

Brasileiro, e a Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, que dispõe, entre outras 

matérias, sobre a Letra Financeira; e dá outras providências. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14031.htm  

 

 Decreto de 21 de julho de 2020 – Publicado no D.O.U. de 22/07/2020 Publicada 

no Diário Oficial da União a nomeação do novo Secretário Especial de 

Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, Roberto Fendt. Ele substituirá 

Marcos Troyjo, que deixou o posto em junho para assumir a presidência do 

Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), criado pelos Estados-membros do 

BRICS – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Roberto Fendt, por sua vez, 

deixa o cargo de Secretário Executivo do Conselho Empresarial Brasil-China 

para assumir a SECINT. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-de-21-de-julho-de-2020-267965583  

 

 Portarias de 1º de julho de 2020 – Publicadas no D.O.U. de 03/07/2020 

Designados os Secretários de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos e de 

Negociações Bilaterais e Regionais nas Américas, como representantes titulares 

do Ministério das Relações Exteriores no Comitê-Executivo de Gestão (Gecex), 

da Câmara de Comércio Exterior (Camex). O Gecex é a instância deliberativa 

da Camex responsável por questões como alterações nas tarifas de 

importação, fixação de direitos antidumping, políticas de financiamentos às 

exportações, entre outros. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2020-264920448  
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 Portaria (MAPA) Nº 222, de 6 de julho de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

07/07/2020 Os Secretários de Comércio e Relações Internacionais, Orlando 

Ribeiro Leite, e de Política Agrícola, César Hanna Halum, foram designados 

como membros do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no 

Comitê-Executivo de Gestão (Gecex), da Câmara de Comércio Exterior 

(Camex). O Gecex é a instância deliberativa da Camex responsável por 

questões como alterações nas tarifas de importação, fixação de direitos 

antidumping, políticas de financiamentos às exportações, entre outros. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-222-de-6-de-julho-de-2020-

265392346  

 

 Portaria (Ministério das Relações Exteriores) Nº 259, de 6 de julho de 2020 – 

Publicada no D.O.U. de 07/07/2020 Nomeado FELIPE HEES para exercer o cargo 

em comissão de diretor do Departamento de Estados Unidos da América, no 

lugar de Benoni Belli. Desde 2019, Hees integrava a equipe da Embaixada do 

Brasil em Pequim, China e também integrou a equipe da Missão do Brasil junto à 

Organização Mundial do Comércio (OMC), onde lidou com temas de comércio 

eletrônico, barreiras sanitárias e fitossanitárias. Como direto do departamento 

de EUA será 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. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-259-de-6-de-julho-de-2020-

265392022  

 

 Mensagem Nº 385, de 9 de julho de 2020 – Publicada no D.O.U. de 10/07/2020 

Encaminhados ao Senado Federal, para apreciação, os nomes dos diplomatas 

Rafael de Mello Vidal para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na Angola; 

Marcel Fortuna Biato, para a Embaixada brasileira na Irlanda e de Carlos 

Antonio da Rocha Paranhos para a embaixada do Brasil em Myanmar. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despachos-do-presidente-da-republica-

266124286  

 

 Instrução Normativa RFB Nº 1.964, de 07 de julho de 2020 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 09/07/2020 Altera as Instruções Normativas SRF nº 241, de 6 de 

novembro de 2002, SRF nº 409, de 19 de março de 2004, e RFB nº 863, de 17 de 

julho de 2008, que dispõem sobre regimes aduaneiros especiais. 

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

idAto=110918 
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 Instrução Normativa RFB Nº 1.966, de 13 de julho de 2020 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 16/07/2020 Altera a Instrução Normativa RFB nº 952, de 2 de julho de 

2009, que dispõe sobre a fiscalização, o despacho e o controle aduaneiros de 

bens em Zonas de Processamento de Exportação (ZPE). 

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

idAto=111040 

 

 Instrução Normativa RFB Nº 1.969, de 28 de julho de 2020 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 30/07/2020 Dispõe sobre o Imposto sobre Operações de Crédito, 

Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF). 

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

idAto=111336  

 

 Portaria ALF/URA Nº 81, de 03 de julho de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

06/07/2020 Altera a Portaria ALF/URA Nº 75, de 19 de junho de 2020 que dispõe 

sobre obrigatoriedade de impressão do MIC/DTA no Portal Único nos Processos 

de Exportação.  

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

idAto=110880 

 

 Portaria ALF/VCP Nº 81, de 06 de julho de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

07/07/2020 Define a estrutura, disciplina as atribuições e competências das 

Equipes de Plantão 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=110891 

 

 Portaria SRRF09 Nº 432, de 07 de julho de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

09/07/2020 Dispõe sobre a verificação remota de bens e mercadorias 

submetidas a controle aduaneiro, por meio de câmeras, no âmbito da 9ª 

Região Fiscal. 

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

idAto=110935  

 

 Portaria ME Nº 284, de 27 de Julho de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

27/07/2020 Aprova o Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita 

Federal do Brasil do Ministério da Economia. 

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

idAto=111265  
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 Portaria ME Nº 13.423, de 23 de julho de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

28/07/2020 Nomeados os membros que comporão o Comitê de Alterações 

Tarifárias (CAT) da Câmara de Comércio Exterior (Camex). O Comitê foi 

instituído neste ano, por meio do decreto nº e é responsável por unificar e 

centralizar todas as análises e recomendações ao GECEX sobre os pedidos de 

Alterações Tarifárias permanentes (CT-1) ou temporárias (Letec, Lebit e GMC 

08/08). Assim, as análises passam a ser realizadas de forma horizontal, 

englobando desde análises de mercado até mesmo a pertinência do pleito e 

mecanismo solicitado, podendo recomendar mecanismo diferente do 

pleiteado. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-13.423-de-23-de-julho-de-2020-

268923450 

 

 Portaria RFB Nº 4105, de 30 de julho de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

31/07/2020 Altera a Portaria RFB nº 543, de 20 de março de 2020, que 

estabelece em caráter temporário, regras para o atendimento presencial nas 

unidades de atendimento, e 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=111406  

 

 Resolução CAMEX Nº 67, de 10 de julho de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

16/07/2020 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/web/dou/-/resolucao-n-67-de-10-de-julho-de-2020-*-

267035164 

 

 Resolução CAMEX Nº 69, de 16 de julho de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

20/07/2020 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-69-de-16-de-julho-de-2020-

267580785 
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 Resolução CAMEX Nº 70, de 16 de julho de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

20/07/2020 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-70-de-16-de-julho-de-2020-

267580871 

 

 Portaria SECEX Nº 44, de 24 de julho de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

27/07/2020 Dispõe sobre o regime aduaneiro especial de drawback e altera a 

Portaria SECEX nº 23, de 14 de julho de 2011, que dispõe sobre operações de 

comércio exterior. 

https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/acesso-a-

informacao/legislacao/portarias-secex/arquivos/portarias-secex-

2020/PortariaSECEX044_2020.pdf 

    

 Circular SECEX Nº 45, de 21 de julho de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

23/07/2020 Inicia investigação para averiguar a existência de dumping nas 

exportações dos países exportadores para o Brasil de Anidrido Ftálico (NCM 

2917.35.00). 

https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/acesso-a-

informacao/legislacao/circulares-

secex/arquivos/circulares_secex_2020/CircularSECEX45_2020.pdf 

 

 Portaria Conjunta Nº 25, de 26 de junho de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

01/07/2020 Ficam suspensos, de 01/07 a 31/12/2020, os prazos para prestação 

de informações relativas às transações entre residentes ou domiciliados no País 

e residentes ou domiciliados no exterior que compreendam serviços, intangíveis 

e outras operações que produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, 

das pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados (Siscoserv), previstos na 

Portaria MDIC nº 113/2012, e na Portaria Conjunta RFB/SCS n° 1.908/2012. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-25-de-26-de-junho-de-

2020-264420907  

 

 PORTARIA (Ministério da Justiça) Nº 15407682, de 17 de julho de 2020 – Publicada 

no D.O.U. de 21/07/2020 Prorrogada, até 31/08/2020, a suspensão dos prazos 

processuais administrativos punitivos nas áreas de controle de produtos 

químicos, segurança privada e de armas de fogo, enquanto perdurar o estado 

de calamidade pública. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/07/2020&jorn

al=515&pagina=33 
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 Resolução da Diretoria Colegiada (ANVISA) - RDC Nº 408, de 24 de julho de 2020 

– Publicada no D.O.U de 27/07/2020 A Anvisa publicou atualização em seu 

regimento interno (RDC 255/18), adaptando-o a diversas exigências trazidas 

pelo Marco Legal das Agências Reguladoras (Lei 13.848/19) - a lei traz prazo até 

setembro/2020 para as agências adaptarem regimentos internos. A principal 

mudança é a alteração do número de votos para aprovação de matérias: o 

regimento agora prevê decisões somente com maioria absoluta (3 votos), antes 

era necessária somente a maioria dos presentes (caso houvesse somente 3 

diretores presentes, decisões por 2x1 eram possíveis). 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-de-diretoria-colegiada-rdc-n-

408-de-24-de-julho-de-2020-268683724  

 

 Súmula (ANTT) Nº 6, de 28 de julho de 2020 – Publicada no D.O.U. de 29/07/2020 

Autorizado, dentro do território nacional, o transporte rodoviário de cargas 

destinadas à exportação ou provenientes de importação, por transportador 

inscrito no Registo Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, mesmo 

não habilitado ao transporte internacional, desde que o documento 

comprobatório do transporte seja emitido por Empresa de Transporte de Cargas 

ou Cooperativa de Transporte de Cargas habilitada ao transporte internacional, 

obrigando-se a emissora do documento a cumprir os requisitos obrigatórios 

previstos em regulamento da ANTT para os transportes internacional e 

doméstico. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/sumula-n-6-de-28-de-julho-de-2020-

269158361 

 

 

Atenciosamente,  
 

 

Ricardo de Nobrega 

Gerente de Comércio Exterior  
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