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Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Outubro de 2020 

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

 Decreto Nº 10.503, de 2 de outubro de 2020 – Publicado no D.O.U. de 02/10/2020 

(Edição Extra) Publicado decreto que prorroga até 31/12/20 a redução a zero 

da alíquota de IPI, PIS e COFINS para produtos de médicos/sanitários (álcool em 

gel, máscaras, medicamentos e etc). A medida havia perdido vigência em 

30/09/20. Segundo dados da Receita Federal, a renúncia fiscal decorrente 

desta medida é de R$ 634,05 milhões durante o seu período de vigência, e por 

se tratar de tributo regulatório, dispensa a necessidade de medidas 

compensatórias exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A medida original 

pode ser consultada aqui: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-

2022/2020/Decreto/D10285.htm  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.503-de-2-de-outubro-de-

2020-280889044  

 

 Decreto Nº 10.531, de 26 de outubro de 2020 – Publicado no D.O.U. de 

27/10/2020 Instituída a Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil (EFD) 

para o período de 2020 a 2031. Trata-se de um documento de planejamento 

com orientações para a atuação da administração pública federal, criado 

com o objetivo de atender às premissas para acessão do Brasil à OCDE. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.531-de-26-de-outubro-de-

2020-285019495  

 

 Decretos de 6 de outubro de 2020 – Publicados no D.O.U. de 07/10/2020 

Nomeados 37 novos embaixadores, Cônsules-Gerais e Representantes 

Permanentes do Brasil no Exterior. Dentre os nomeados estão os diplomatas 

Nestor Foster para a Embaixada do Brasil em Washington, EUA; Paulo Pacheco 

para a Embaixada do Brasil no Chile; Reinaldo Salgado para a Embaixada do 

Brasil na Argentina; o militar da reserva Gerson de Freitas para a Embaixada do 

Brasil em Israel, entre outros representantes. Após período de paralisia das 

votações de indicações de embaixadores no Senado por conta da pandemia - 

uma vez que requerem votações presenciais -, a Comissão de Relações 

Exteriores (CRE) realizou, no dia 21/09, a sabatina de 32 indicados para o cargo 

de embaixador. Nos dias 22 e 23/09, as indicações foram aprovadas no Plenário 

do Senado. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10285.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10285.htm
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.503-de-2-de-outubro-de-2020-280889044
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.503-de-2-de-outubro-de-2020-280889044
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.531-de-26-de-outubro-de-2020-285019495
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.531-de-26-de-outubro-de-2020-285019495


 

 
 

 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decretos-de-6-de-outubro-de-2020-

281553298  

 

 Portaria Conjunta Nº 22.091, de 8 de outubro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

21/10/2020 REVOGAÇÃO PORTARIA INSTITUIDORA DO SISCOSERV A Secretaria 

Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais e a Secretaria Especial 

da Receita Federal conjuntamente publicaram, no Diário Oficial de hoje, a 

Portaria Conjunta Nº 22.091/2020, que revoga a Portaria MDIC n° 113, de 17 de 

maio de 2012, e suas alterações, a Portaria Conjunta RFB/SCS n° 1908, de 19 de 

julho de 2012, e suas alterações, e a Portaria Conjunta RFB/SCS nº 2.066, de 21 

de dezembro de 2018. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-22.091-de-8-de-

outubro-de-2020-283997591  

 

 Instrução Normativa RFB Nº 1978, de 29 de setembro de 2020 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 01/10/2020 Dispõe sobre a transferência, na importação, de 

mercadoria de um regime aduaneiro especial ou aplicado em área especial 

para outro. 

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

idAto=112741  

 

 Instrução Normativa RFB Nº 1979, de 30 de setembro de 2020 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 02/10/2020 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.966, de 13 de julho 

de 2020, para prorrogar o prazo para adequação da área alfandegada de 

Zonas de Processamento de Exportação (ZPE). 

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

idAto=112781 

 

 Instrução Normativa RFB Nº 1980, de 30 de setembro de 2020 – Publicado(a) no 

DOU de 02/10/2020 Altera a Instrução Normativa SRF nº 248, de 25 de novembro 

de 2002, que dispõe sobre a aplicação do regime de trânsito aduaneiro. 

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

idAto=112780 

 

 Instrução Normativa RFB Nº 1982, de 09 de outubro de 2020 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 13/10/2020 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.702, de 21 de março 

de 2017, que disciplina o despacho aduaneiro de exportação processado por 

meio de Declaração Única de Exportação (DU-E). 

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

idAto=113050 

 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decretos-de-6-de-outubro-de-2020-281553298
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http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=112781
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=112781
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=112780
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=112780
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=113050
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=113050


 

 
 

 

 Instrução Normativa RFB Nº 1983, de 21 de outubro de 2020 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 23/10/2020 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). 

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

idAto=113251  

 

 Instrução Normativa RFB Nº 1984, de 27 de outubro de 2020 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 29/10/2020 Dispõe sobre a habilitação de declarantes de 

mercadorias para atuarem no comércio exterior e de pessoas físicas 

responsáveis pela prática de atos nos sistemas de comércio exterior em seu 

nome, bem como sobre o credenciamento de seus representantes para a 

prática de atividades relacionadas ao despacho aduaneiro de mercadorias e 

dos demais usuários dos sistemas de comércio exterior que atuam em seu 

nome. 

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

idAto=113361  

 

 Portaria ALF/PGA Nº 44, de 30 de setembro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

01/10/2020 Disciplina a abertura, unitização e desunitização de unidades de 

carga, a verificação física e a inspeção prévia de cargas sob controle 

aduaneiro na jurisdição da Alfândega da Receita Federal no Porto de 

Paranaguá e revoga atos normativos. 

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

idAto=112753 

 

 Portaria ALF/IGI Nº 30, de 01 de outubro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

05/10/2020 Altera a Portaria ALF/IGI nº 30, de 22 de fevereiro de 2018, que 

disciplina o uso dos equipamentos de inspeção não invasiva de cargas exigidos 

dos recintos alfandegados jurisdicionados pela Alfândega da Receita Federal 

do Brasil no Porto de Itaguaí (ALF/IGI). 

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

idAto=112868 

 

 Portaria IRF/PCE Nº 5, de 06 de outubro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

08/10/2020 Estabelece normas e procedimentos a serem observados na saída 

da ZPE de Pecém de mercadorias destinadas ao mercado nacional, na 

transferência da ZPE para o Porto de Pecém de produtos da indústria 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=113251
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=113251
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=113361
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=113361
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=112753
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=112753
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=112868
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=112868


 

 
 

 

siderúrgica e granéis a serem exportados, bem como no seu despacho 

aduaneiro. 

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

idAto=112965 

 

 Portaria IRF/PCE Nº 6, de 06 de outubro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

08/10/2020 Estabelece normas e procedimentos para a admissão de bens na 

ZPE de Pecém, inclusive matéria-prima a granel, destinada a integrar o processo 

produtivo de empresa nela instalada, adquirida com os benefícios previstos na 

Lei nº11.508/2007 e transferida do recinto alfandegado do porto do Pecém para 

o pátio de armazenagem da área industrial (ARIN). 

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

idAto=112966 

 

 Portaria ALF/VCP Nº 107, de 13 de outubro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

14/10/2020 Altera Portaria ALF/VCP nº 103, de 18 de setembro de 2020, que 

dispõe sobre os procedimentos para o registro de Declaração Única de 

Exportação (DU-E) para devolução de mercadorias ao exterior antes do registo 

da Declaração de Importação (DI). 

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

idAto=113086 

 

 Portaria ALF/STS Nº 171, de 20 de outubro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

21/10/2020 Estabelece termos e condições para a habilitação de Recintos 

Especiais para Despacho Aduaneiro de Exportação - Redex na jurisdição da 

Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Santos. 

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

idAto=113194 

 

 Portaria SRRF01 Nº 536, de 22 de outubro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

26/10/2020 "A prestação dos serviços de fiscalização aduaneira em Recinto 

Especial para Despacho Aduaneiro de Exportação (Redex) de uso coletivo, no 

âmbito da 1ª Região Fiscal, obedecerá ao disposto nesta Portaria." 

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

idAto=113289  

 

 Portaria SECINT Nº 2.770, de 27 de outubro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

29/10/2020 Foram nomeados os novos Coordenadores-Gerais de Interesse 

Público e de Antidumping e Solução de Controvérsias da Subsecretaria de 

Defesa Comercial e Interesse Público. Anderson Luiz Cavalcante, servidor 

público de carreira que já atuava como Coordenador-Geral de Interesse 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=112965
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=112965
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=112966
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=112966
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=113086
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=113086
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=113194
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http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=113289
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=113289


 

 
 

 

Público Interino desde a saída de Mariana Piccoli no início deste ano, foi 

efetivado no cargo, enquanto Amanda Serra, também servidora pública de 

carreira, foi nomeada como Coordenadora-Geral de Antidumping e Solução 

de Controvérsias, em substituição a Felipe Machado, que pediu exoneração do 

cargo. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.769-de-27-de-outubro-de-

2020-285638228  

 

 Resolução GECEX Nº 103, de 20 de outubro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

21/10/2020 Dispõe sobre a 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-103-de-20-de-outubro-

de-2020-283997277 

 

 Resolução GECEX Nº 104, de 20 de outubro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

21/10/2020 Prorroga a vigência da 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-104-de-20-de-outubro-

de-2020-283997356 

 

 Resolução GECEX Nº 106, de 22 de outubro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

23/10/2020 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-106-de-22-de-outubro-

de-2020-284712621  

 

 Resolução GECEX Nº 107, de 22 de outubro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

23/10/2020 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-107-de-22-de-outubro-

de-2020-284694334  

 

 Resolução GECEX Nº 110, de 22 de outubro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

23/10/2020 Revogadas 51 resoluções da Camex editadas entre 2010 e 2012 que 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.769-de-27-de-outubro-de-2020-285638228
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.769-de-27-de-outubro-de-2020-285638228
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https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-107-de-22-de-outubro-de-2020-284694334


 

 
 

 

não produziam mais efeitos, tais como a concessão de ex-tarifários, nomeação 

de representantes do Conselho Gestor do Instituto Brasileiro do Algodão, 

prorrogação do prazo de vigência da alíquota de 35% do Imposto de 

Importação incidente sobre brinquedos e pêssegos, entre outros. Esta Resolução 

entra em vigor no dia 1º de novembro de 2020. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-110-de-22-de-outubro-

de-2020-284694488  

 

 Circular SECEX Nº 69, de 09 de outubro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

13/10/2020 Torna pública, a partir do dia 9 de outubro de 2020, a retomada da 

contagem dos prazos para o fim da fase probatória e dos prazos subsequentes 

na revisão de final de período da medida 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/CircularSECEX69_2020.pdf  

 

 Circular SECEX Nº 71, de 19 de outubro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

20/10/2020 Torna públicos os prazos que servirão de parâmetro para o restante 

da revisão da medida antidumping aplicada às importações de ácido adípico 

(NCM 2917.12.10), originárias da Alemanha, da China, dos Estados Unidos da 

América, da França e da Itália. 

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

informacao/legislacao/circulares-

secex/arquivos/circulares_secex_2020/CircularSECEX71_2020.pdf 

 

 Circular SECEX Nº 73, de 21 de outubro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

22/10/2020 Prorroga o prazo para a conclusão da revisão de final de período 

da medida 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/CircularSECEX73_2020.pdf  

 

 Resolução (Casa Civil) Nº 3, de 1º de outubro de 2020 – Publicado no D.O.U. de 

02/10/2020 Instituído grupo de trabalho para acompanhar e avaliar os 

resultados da Revisão por Pares (peer review) do Centro de Governo. O Centro 

de Governo foi criado em 2019, no âmbito da Casa Civil, como instância de 

coordenação de ações governamentais entre a Presidência e os Ministérios. A 

criação do Centro é uma das medidas adotadas pelo governo brasileiro no 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-110-de-22-de-outubro-de-2020-284694488
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-110-de-22-de-outubro-de-2020-284694488
https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/circulares-secex/arquivos/circulares_secex_2020/CircularSECEX69_2020.pdf
https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/circulares-secex/arquivos/circulares_secex_2020/CircularSECEX69_2020.pdf
https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/circulares-secex/arquivos/circulares_secex_2020/CircularSECEX69_2020.pdf
https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/circulares-secex/arquivos/circulares_secex_2020/CircularSECEX71_2020.pdf
https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/circulares-secex/arquivos/circulares_secex_2020/CircularSECEX71_2020.pdf
https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/circulares-secex/arquivos/circulares_secex_2020/CircularSECEX71_2020.pdf
https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/circulares-secex/arquivos/circulares_secex_2020/CircularSECEX73_2020.pdf
https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/circulares-secex/arquivos/circulares_secex_2020/CircularSECEX73_2020.pdf
https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/circulares-secex/arquivos/circulares_secex_2020/CircularSECEX73_2020.pdf


 

 
 

 

sentido de cumprir critérios para acessão à OCDE, e o peer review é o 

instrumento de avaliação realizado por esse organismo para analisar a medida 

e verificar alinhamento com padrões por ela estabelecidos. Nesse sentido, o GT 

ora instituído acompanhará a elaboração do peer review conduzido pela 

OCDE e fará a análises das recomendações propostas para identificar medidas 

necessárias ao aprimoramento da governança do Centro. Será composto por 

Casa Civil, Ministério da Economia e CGU e terá 6 meses (prorrogáveis) para 

apresentar relatório final dos trabalhos. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-3-de-1-de-outubro-de-2020-

280804913  

 

 Portaria (Casa Civil) Nº 470, de 2 de outubro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

05/10/2020 Restrita por mais 30 dias (até 04/11) 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. Retirada a obrigatoriedade de 

contratação de seguro saúde por estrangeiros que adentrarem o país por via 

aérea. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-470-de-2-de-outubro-de-2020-

281071844  

 

 Portaria (Casa Civil) Nº 478, de 14 de outubro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

14/10/2020 Prorrogada até 14/11 a restrição de entrada no País de estrangeiros 

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

transporte aquaviário. Foram atualizadas as regras para a travessia de fronteira 

para permitir a entrada de paraguaios em território brasileiro por transporte 

terrestre. A medida não restringe o transporte de cargas em nenhum dos três 

modais. 

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=600&pagina=1

&data=14/10/2020  

 

 Portaria (MAPA) Nº 222, de 6 de julho de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

07/10/2020 O Secretário-Adjunto de Comércio e Relações Internacionais, Flávio 

Campestrini, foi designado como membro suplente 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. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-3-de-1-de-outubro-de-2020-280804913
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-3-de-1-de-outubro-de-2020-280804913
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-470-de-2-de-outubro-de-2020-281071844
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-470-de-2-de-outubro-de-2020-281071844
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=600&pagina=1&data=14/10/2020
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=600&pagina=1&data=14/10/2020


 

 
 

 

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

265392346  

 

 Resolução de Diretoria Colegiada (Anvisa) - RDC Nº 427, de 6 de outubro de 

2020 -  Publicada no D.O.U. de 06/10/2020 (Edição Extra) A Anvisa publicou em 

edição extra do Diário Oficial da União lançado nesta 3ª feira (06/10) ato que 

renova os mandatos temporários de até 180 dias de seus três diretores 

substitutos. Os diretores substitutos foram mantidos nas diretorias que atualmente 

ocupam, mantendo sem alterações a distribuição de temas entre os diretores. 

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

427-de-6-de-outubro-de-2020-281381095  

 

 ANVISA - Consulta sobre produtos-fronteira aberta até 03/11: Consulta Dirigida 

sobre Definição de Marco Referencial Teórico sobre Enquadramento de 

Produtos Fronteira na Anvisa - A Anvisa abriu consulta dirigida para recebimento 

de contribuições relativas aos conceitos e definições (marco referencial teórico) 

a serem utilizados no enquadramento de produtos fronteira. O objetivo do 

marco referencial é aprimorar a classificação sanitária de produtos inovadores 

ou com características híbridas ("produtos fronteira"), que não se enquadram 

com facilidade nas categorias existentes - no atual cenário o mercado traz 

cada vez mais produtos que geram dificuldades de enquadramento. As 

contribuições sobre o marco referencial proposto podem ser enviadas até 03/11 

pelo formulário disponibilizado no site. O objetivo desta consulta dirigida é 

consolidar dentro da Anvisa definições operacionais como "legação 

terapêutica", "função", "mecanismo de ação", "meio farmacológico", "meio 

imunológico", "meio metabólico", entre outros termos técnicos que necessitam 

serem alinhados para enquadramento de produtos nas categorias sanitárias 

(medicamentos, cosméticos, alimentos, produtos para saúde etc). Consultas 

dirigidas são mecanismos de participação social diferentes das consultas 

públicas tradicionais, prescindindo do processo regulatório tradicional. A 

consulta é resultado do trabalho do GT criado em maio para tratar da questão. 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/participe-da-

consulta-dirigida-sobre-produtos-fronteira  

 

 Convênio ICMS Nº 114, de 14 de outubro de 2020 – Publicado no D.O.U. de 

16/10/2020 Alterado o Convênio ICMS 18/95, que concede isenção do ICMS 

nas operações com mercadorias ou bens destinados ou provenientes do 

exterior, determinando que tais condições somente se aplicarão quando não 

tenha havido contratação de câmbio e a operação não tenha sido onerada 

pelo Imposto de Importação. Ficam excluídos dessa hipótese os recebimentos 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-222-de-6-de-julho-de-2020-265392346
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-222-de-6-de-julho-de-2020-265392346
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-de-diretoria-colegiada-rdc-n-427-de-6-de-outubro-de-2020-281381095
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-de-diretoria-colegiada-rdc-n-427-de-6-de-outubro-de-2020-281381095
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/participe-da-consulta-dirigida-sobre-produtos-fronteira
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/participe-da-consulta-dirigida-sobre-produtos-fronteira


 

 
 

 

de bens contidos em encomendas aéreas internacionais ou remessas postais, 

destinados a pessoas físicas, de valor FOB não superior a US$ 50,00. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-n-76-de-15-de-outubro-de-

2020-283218157  

 

Atenciosamente,  
 

 

Ricardo de Nobrega 

Gerente de Comércio Exterior  

 

 

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

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

Comércio Exterior, Câmara de Comércio Exterior, Ministério da Agricultura, CONFAZ, ANVISA e 

PATRI. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-n-76-de-15-de-outubro-de-2020-283218157
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-n-76-de-15-de-outubro-de-2020-283218157

