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Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Agosto de 2020 

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

 

 Lei Nº 14.047, de 24 de agosto de 2020 – Publicada no D.O.U. de 25/08/2020 

Conversão da Medida Provisória nº 945, de 2020 Dispõe sobre medidas 

temporárias para enfrentamento da pandemia da Covid-19 no âmbito do setor 

portuário, sobre a cessão de pátios da administração pública e sobre o custeio 

das despesas com serviços de estacionamento para a permanência de 

aeronaves de empresas nacionais de transporte aéreo regular de passageiros 

em pátios da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero); e 

altera as Leis nºs 9.719, de 27 de novembro de 1998, 7.783, de 28 de junho de 

1989, 12.815, de 5 de junho de 2013, 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e 

10.233, de 5 de junho de 2001. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14047.htm  

 

 Decreto Nº 10.452, de 10 de agosto de 2020 – Publicado no D.O.U. de 11/08/2020 

Promulga o texto do Acordo Quadro de Cooperação entre os Estados Partes do 

Mercosul e Estados Associados para a Criação de Equipes Conjuntas de 

Investigação, firmado pela República Federativa do Brasil, em San Juan, em 2 

de agosto de 2010. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10452.htm 

 

 Instrução Normativa RFB Nº 1.971, de 12 de agosto de 2020 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 14/08/2020 Prorroga o prazo de apresentação das informações 

relativas a operações financeiras mediante transmissão da e-Financeira 

referente ao primeiro semestre do ano de 2020. 

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

idAto=111740 

 

 Instrução Normativa RFB Nº 1.972, de 27 de agosto de 2020 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 28/08/2020 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.520, de 4 de 

dezembro de 2014, que dispõe sobre a tributação de lucros auferidos no 

exterior pelas pessoas jurídicas domiciliadas no País. 

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

idAto=111991  
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 Instrução Normativa RFB Nº 1.973, de 28 de agosto de 2020 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 31/08/2020 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.931, de 2 de abril de 

2020, que suspende a eficácia do art. 3º da Portaria RFB nº 2.860, de 25 de 

outubro de 2017, e do art. 35 da Instrução Normativa RFB nº 1.548, de 13 de 

fevereiro de 2015, em decorrência da emergência de saúde pública 

acarretada pelo coronavírus (Covid-19) - O prazo que suspende a necessidade 

de o interessado apresentar documento original para autenticação das cópias 

simples apresentadas à Receita Federal fica estendido até 30 de outubro de 

2020. 

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

idAto=112022  

 

 Portaria ALF/STS Nº 130, de 30 de julho de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

04/08/2020 Dispõe sobre a organização interna da Alfândega da Receita 

Federal do Brasil do Porto de Santos e trata de atribuições e competências. 

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

idAto=111500 

 

 Portaria COANA Nº 37, de 31 de julho de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

05/08/2020 Altera a Portaria COANA nº 51, de 30 de abril de 2015, que disciplina 

a importação de mercadoria cuja Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) 

possua destaque de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 

(Cide). 

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

idAto=111542 

 

 Portaria ALF/BHE Nº 45, de 24 de agosto de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

26/08/2020 Estabelece os procedimentos de registro nos sistemas de comércio 

exterior no âmbito da 6ª Região Fiscal, na forma que menciona. 

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

idAto=111959  

 

 Portaria DRF/BAU Nº 53, de 25 de agosto de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

27/08/2020 Disciplina os procedimentos emergenciais relacionados ao 

agendamento de posicionamento de cargas no recinto alfandegado e à 

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

exportação e no trânsito aduaneiro de mercadorias. 

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

idAto=111979  
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 Portaria ALF/VCP Nº 96, de 25 de agosto de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

04/09/2020 Dispõe sobre a retirada de planilha de cálculo para o registro de 

declaração de cargas consideradas abandonadas por decurso de prazo em 

recinto alfandegado. 

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

idAto=112212  
 

 Portaria ALF/PGA Nº 38, de 28 de agosto de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

03/09/2020 Dispõe sobre a organização interna da Alfândega da Receita 

Federal do Brasil do Porto de Paranaguá e trata de atribuições e competências. 

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

idAto=112154  
 

 Resolução CAMEX Nº 73, de 14 de agosto de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

14/08/2020 Prorroga direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 

(cinco) anos, aplicado às importações brasileiras de resinas de policloreto de 

vinila obtidas pelo processo de suspensão (PVC-S), originárias da República 

Popular da China, com sua imediata suspensão após a prorrogação. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-73-de-14-de-agosto-de-2020-

272330150 
 

 Resolução GECEX Nº 75, de 25 de agosto de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

27/08/2020 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. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-75-de-25-de-agosto-

de-2020-274388165  
 

 Resolução GECEX Nº 78, de 25 de agosto de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

27/08/2020 Altera para zero por cento as alíquotas do Imposto de Importação 

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

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-78-de-25-de-agosto-

de-2020-274388363  

 

 Resolução GECEX Nº 79, de 25 de agosto de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

27/08/2020 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. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-79-de-25-de-agosto-

de-2020-274388429  
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 Resolução GECEX Nº 82, de 25 de agosto de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

27/08/2020 Dispõe sobre a incorporação ao ordenamento jurídico brasileiro da 

Decisão nº 17, de 7 de dezembro de 2009, do Conselho Mercado Comum 

(CMC) do MERCOSUL. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-82-de-25-de-agosto-

de-2020-274388260  

 Consulta Pública Nº 2, de 19 de agosto de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

20/08/2020 Ministério da Economia - Aberta consulta para revisão de normas e 

facilitação de investimentos - A Camex, enquanto coordenadora da agenda 

de facilitação de investimentos no Brasil, abriu consulta pública para identificar 

as prioridades regulatórias de atos normativos (criação, revogação, revisão e 

compilação) que impactam no ambiente de investimentos, para comporem a 

Agenda Regulatória para a Melhoria do Ambiente de Investimentos 2020-2022. 

Dentre os temas prioritários estão: Aduaneiro; Aéreo; Defesa; Energia; 

Financiamento, Seguros e Mercado de Capitais; Mineração; Petróleo e Gás; 

Previdenciário; Saúde e Vigilância Sanitária; Tecnologia e Comunicações; 

Transportes Terrestres e Tributação. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/consulta-publica-n-2-de-19-de-agosto-de-

2020-273215150  
 

 Portaria SECEX Nº 47, de 17 de agostos de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

19/08/2020 Dispõe sobre a Consulta Pública sobre alteração da Portaria SECEX 

nº 23, de 14 de julho de 2011, que dispões obre operações de comércio exterior, 

na parte que trata dos procedimentos de importação de linhas de produção 

usadas. 

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

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

2020/PortariaSECEX047_2020.pdf 

 

 Portaria SECEX Nº 49, de 31 de agosto de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

01/09/2020 (Retificada no D.O.U. de 02/09/2020) Dispõe sobre atos públicos de 

liberação da atividade econômica de competência da Secretaria de 

Comércio Exterior (SECEX) nos termos do Decreto nº 10.178, de 18 de dezembro 

de 2019. 

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

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

2020/PortariaSECEX049_2020.pdf  

 

 Circular SECEX Nº 49, de 10 de agosto de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

12/08/2020 Suspender, 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, da revisão de final de período da medida 
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antidumping, aplicada às importações brasileiras de acrilato de butila (NCM 

2916.12.30), originárias dos Estados Unidos da América. 

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

informacao/legislacao/circulares-

secex/arquivos/circulares_secex_2020/CircularSECEX49_2020.pdf 

 

 Circular SECEX Nº 54, de 17 de agosto de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

18/08/2020 Torna públicos os prazos que servirão de parâmetro para o restante 

da revisão final de período da medida antidumping aplicada às importações 

brasileiras de resina de polipropileno (NCM 3902.10.20 e 3902.30.00), originárias 

da República da África do Sul, da República da Coreia (Coreia do Sul) e da 

República da Índia. 

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

informacao/legislacao/circulares-

secex/arquivos/circulares_secex_2020/CircularSECEX54_2020.pdf  

 

 Circular SECEX Nº 55, de 18 de agosto de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

21/08/2020 Abre consulta pública para manifestação de interessados do setor 

privado e da sociedade civil sobre os termos da adesão do Brasil ao Acordo de 

Compras Públicas da Organização Mundial do Comércio. 

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

informacao/legislacao/circulares-

secex/arquivos/circulares_secex_2020/CircularSECEX55_2020.pdf 
 

 Circular SECEX Nº 57, de 31 de agosto de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

01/09/2020 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 a trading company RZBC Import & Export Co. Ltd. 

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

informacao/legislacao/circulares-

secex/arquivos/circulares_secex_2020/CircularSECEX57_2020.pdf  
 

 Instrução Normativa (Ministério da Economia – Secretaria de Comércio Exterior) 

Nº 1, de 17 de agosto de 2020 – Publicada no D.O.U. de 18/08/2020 Dispõe sobre 

as adaptações necessárias aos procedimentos das investigações de defesa 

comercial e das avaliações de interesse público conduzidas pela Subsecretaria 

de Defesa Comercial e Interesse Público, em decorrência da pandemia do 

novo coronavírus (COVID-19). Em virtude da suspensão, por prazo 

indeterminado, de realização de verificações in loco e seus impactos aos 
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prazos estabelecidos ao longo desses processos administrativos, estabelece o 

prosseguimento, excepcionalmente, apenas com a análise detalhada de todas 

as informações submetidas pelas partes interessadas no âmbito das 

investigações de defesa comercial e das avaliações de interesse público. A 

eventual suspensão dos prazos também poderá ser adotada, a depender de 

cada caso. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-1-de-17-de-agosto-

de-2020-272747360  
 

 Portaria (Inmetro) Nº 258, de 06 de agosto de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

07/08/2020 Aprova o aperfeiçoamento dos procedimentos de concessão do 

Registro e para a cobrança da Comércio Exterior Taxa de Registro pelo Inmetro, 

com revogação da Portaria nº 512/2016. O registro se aplica apenas aos 

produtos, insumos e serviços que façam parte do escopo regulatório do Inmetro 

e que tenham a conformidade avaliada no campo compulsório. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-258-de-6-de-agosto-de-2020-

270969318  
 

 Resolução CONINV Nº 1, de 04 de agosto de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

12/08/2020 Aprovado o Plano Nacional de Investimentos - PNI para o período 

2020-2022, que terá como pilares a elaboração e implementação de políticas 

públicas afetas aos investimentos estrangeiros no Brasil, a facilitação desses 

investimentos e o fomento à melhorias regulatórias. Dentre os temas prioritários 

estão: adequação da legislação brasileira de investimentos aos padrões OCDE, 

avaliar a negociação de Patentes com países do Brics, propor medidas para 

facilitação de vistos para trabalhadores estrangeiros, entre outros. A Secretaria-

Executiva da Câmara de Comércio Exterior (Camex), será a responsável pela 

execução das ações do Plano. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-coninv-n-1-de-4-de-agosto-de-

2020-271712488  
 

 Portarias (Ministério da Justiça) de 31 de julho de 2020 – com publicação no 

D.O.U. de 03/08/2020 Publicada a exoneração de Luciano Benetti Timm do 

cargo de Secretário Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública. Em seu lugar assume Juliana Oliveira Domingues, diretora 

do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC). Ela já se 

posicionou em suas redes sociais, informando que pretende continuar com o 

trabalho que vem sido realizado na Senacon. No DPDC, assume interinamente, 

Leonardo Albuquerque Marques, Coordenador-Geral de Consultoria Técnica e 

Sanções Administrativas.  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portarias-de-31-de-julho-de-2020-

269984791 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-1-de-17-de-agosto-de-2020-272747360
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-1-de-17-de-agosto-de-2020-272747360
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-258-de-6-de-agosto-de-2020-270969318
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-258-de-6-de-agosto-de-2020-270969318
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-coninv-n-1-de-4-de-agosto-de-2020-271712488
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-coninv-n-1-de-4-de-agosto-de-2020-271712488
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portarias-de-31-de-julho-de-2020-269984791
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portarias-de-31-de-julho-de-2020-269984791


 

 
 

 

 Portaria (Ministério da Justiça – Polícia Federal) Nº 15725287 - CGCSP/DIREX/PF, 

de 17 de agosto de 2020 – Publicada no D.O.U. de 18/08/2020 A partir de 

01/09/2020 serão retomados todos os prazos processuais administrativos 

punitivos e autorizativos em trâmite nas áreas de controle de segurança 

privada, de armas de fogo e de produtos químicos, que haviam sido suspensos 

pela Portaria nº 14327481/2020. 

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/08/2020&jor

nal=515&pagina=204  

 Resoluções CMN (BCB) Nº 4.841 E 4.844, de 30 de julho de 2020 – Publicadas no 

D.O.U. de 03/08/2020 Publicadas Resoluções que simplificam e reduzem os 

custos de observância em regras relacionadas ao fornecimento, ao Banco 

Central, de informações sobre movimentações em contas de depósito em reais 

tituladas por residentes ou domiciliados no exterior e à declaração de Capitais 

Brasileiros no Exterior (CBE). A Resolução 4.844/20 aumentou e R$ 10 mil para R$ 

100 mil o valor a partir do qual é obrigatório informar a movimentação. A 

medida mantém a possibilidade do BC estabelecer situações nas quais será 

requerida a prestação de informações sobre movimentações de valores abaixo 

de R$100 mil, com base nas características das operações. Além disso, a 

Resolução 4.481/20 aumentou o valor a partir do qual pessoas e empresas estão 

obrigadas a fazer a declaração anual de CBE de US$ 100 mil para US$ 1 milhão. 

Entram em vigor em 1º de setembro de 2020. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cmn-n-4.841-de-30-de-julho-de-

2020-269961008 
 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cmn-n-4.844-de-30-de-julho-de-

2020-269961515 

 

 Resolução BCB Nº 4, de 12 de agosto de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

14/08/2020 Alterada Circular nº 3.691/13, que dispõe sobre o mercado de 

câmbio, para ajustar prazos para pagamentos antecipados de operações de 

importação e prestação de informações sobre movimentações em contas de 

depósito em reais de pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com 

sede no exterior. A regulamentação passa a admitir prazo de até 720 dias para 

embarque ou nacionalização da mercadoria quando for comprovada a 

impossibilidade da ocorrência na data originalmente prevista por fatores alheios 

à vontade do importador. Atualizada também regulamentação sobre contas 

de depósito em reais tituladas por residentes ou domiciliados no exterior em 

virtude da publicação da Resolução CMN nº 4.844/20, que elevou para R$ 100 

mil o piso para prestação de informação ao BC. A Resolução entra em vigor em 

01º/09. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-bcb-n-4-de-12-de-agosto-de-

2020-272325308  

 

 NOTA CONJUNTA - Ministério da Economia anuncia desligamento definitivo do 

Siscoserv (Medida faz parte do processo de desburocratização, facilitação e 

melhoria do ambiente de negócios promovido pelo governo federal) - 

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/08/2020&jornal=515&pagina=204
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/08/2020&jornal=515&pagina=204
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cmn-n-4.841-de-30-de-julho-de-2020-269961008
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cmn-n-4.841-de-30-de-julho-de-2020-269961008
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cmn-n-4.844-de-30-de-julho-de-2020-269961515
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cmn-n-4.844-de-30-de-julho-de-2020-269961515
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-bcb-n-4-de-12-de-agosto-de-2020-272325308
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-bcb-n-4-de-12-de-agosto-de-2020-272325308


 

 
 

 

Publicado em 17/08/2020 As Secretarias Especiais de Comércio Exterior e 

Assuntos Internacionais (Secint) e da Receita Federal do Brasil (RFB) do Ministério 

da Economia informam que, após a conclusão de processo de avaliação sobre 

o modelo brasileiro de coleta de dados relativos ao comércio exterior de 

serviços, será promovido o desligamento definitivo do Sistema Integrado de 

Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam 

Variações no Patrimônio (Siscoserv). A medida se insere no amplo processo de 

desburocratização, facilitação e melhoria do ambiente de negócios promovido 

pelo governo federal, e tem como norte dois princípios fundamentais da Lei de 

Liberdade Econômica (Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019): a liberdade 

como uma garantia no exercício de atividades econômicas e a intervenção 

subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades 

econômicas. Em 2019, aproximadamente 5,4 milhões de registros foram 

realizados no Siscoserv pelos operadores privados. A Portaria Conjunta 

Secint/RFB nº 25, de 26 de junho de 2020, já havia suspendido, até 31 de 

dezembro de 2020, os prazos para registro de operações no Siscoserv. Em vista 

do desligamento definitivo, os exportadores e importadores brasileiros de 

serviços não precisarão mais reportar as informações no sistema após o término 

da vigência da suspensão dos prazos prevista na Portaria. Importa destacar que 

não haverá qualquer prejuízo à divulgação das estatísticas do comércio exterior 

de serviços que compõem o balanço de pagamentos ou às ações de 

fiscalização tributária. A captação de informações sobre as exportações e 

importações de serviços para fins de desenho de políticas públicas, divulgação 

estatística e fiscalização estará baseada em dados que já são atualmente 

apresentados ao governo, tais como os referentes aos contratos de câmbio e 

os previstos em outras obrigações tributárias acessórias, em linha com as 

melhores práticas verificadas internacionalmente a partir das recomendações 

do Manual de Balanço de Pagamentos e Posição Internacional de Investimento 

(BPM6), do Fundo Monetário Internacional (FMI). As alterações normativas 

necessárias ao desligamento definitivo do Siscoserv serão editadas durante as 

próximas semanas pelo Ministério da Economia. 

https://www.gov.br/economia/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-

imprensa/2020/agosto-2/ministerio-da-economia-anuncia-desligamento-

definitivo-do-siscoserv  

 

 Ministério da Saúde - Suspensa proibição de exportações de EPI e 

equipamentos médicos - Comunicado Publicado no D.O.U. de 19/08/2020 O 

diretor do Departamento de Logística em Saúde (DLOG), Roberto Dias, publicou 

no Diário Oficial da União comunicado em que autoriza a exportação dos 

produtos médicos e de higiene cuja exportação havia sido vedada pela Lei 

13.993/20 (regulamentada pelo Decreto 10.407/20): aventais, luvas e máscaras 

de proteção, aparelhos respiratórios de reanimação, ventiladores pulmonares, 

camas hospitalares e monitores multiparâmetro. O comunicado afirma que no 

atual momento não é necessária a realização de requisição administrativa 

desses bens para o combate à COVID-19. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/comunicado-273052009  

 

https://www.gov.br/economia/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/2020/agosto-2/ministerio-da-economia-anuncia-desligamento-definitivo-do-siscoserv
https://www.gov.br/economia/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/2020/agosto-2/ministerio-da-economia-anuncia-desligamento-definitivo-do-siscoserv
https://www.gov.br/economia/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/2020/agosto-2/ministerio-da-economia-anuncia-desligamento-definitivo-do-siscoserv
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/comunicado-273052009


 

 
 

 

 Consulta Pública Nº 909, de 25 de agosto de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

26/08/2020 A Anvisa irá realizar consulta pública de 45 dias (02/09 a 16/10) para 

discutir uma Instrução Normativa Conjunta ANVISA/MAPA sobre o 

compartilhamento entre áreas produtivas de produtos de higiene, cosméticos e 

perfumes de uso humano e de produtos de higiene e embelezamento de uso 

veterinário. A minuta e o formulário (aberto a partir de 02/09) podem ser 

acessados no site da Anvisa. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/consulta-publica-n-909-de-25-de-agosto-

de-2020-274148389  

 

 Portaria CC-PR MJSP MINFRA MS Nº 419, de 26 de agosto de 2020 – Publicada no 

D.O.U. de 26/08/2020 – Edição Extra Restrita por mais 30 dias (até 25/09) a 

entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade, por rodovias, por outros 

meios terrestres ou por transporte aquaviário (exceções listadas no "Leia Mais"). 

A restrição não se aplica ao transporte de cargas e também não impede a 

entrada de estrangeiros por via aérea, desde que obedecidos os requisitos 

migratórios, inclusive o de portar visto de entrada. O estrangeiro em viagem de 

visita para estada de curta duração, de até 90 dias, deverá apresentar à 

empresa transportadora, antes do embarque, comprovante de aquisição de 

seguro válido no Brasil e com cobertura para todo o período da viagem. Ficam 

proibidos voos internacionais que cheguem pelos estados de GO, MS, RS, RO, 

RR e TO. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-cc-pr-mjsp-minfra-ms-n-419-de-26-

de-agosto-de-2020-274222561  

 

 

Atenciosamente,  
 

 

Ricardo de Nobrega 

Gerente de Comércio Exterior  

 

 

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

Legislação, Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, Ministério da Infraestrutura, MAPA, 

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

Comércio Exterior, Inmetro, BCB, Anvisa e PATRI. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/consulta-publica-n-909-de-25-de-agosto-de-2020-274148389
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/consulta-publica-n-909-de-25-de-agosto-de-2020-274148389
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-cc-pr-mjsp-minfra-ms-n-419-de-26-de-agosto-de-2020-274222561
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-cc-pr-mjsp-minfra-ms-n-419-de-26-de-agosto-de-2020-274222561

