
 

 
 

 

       São Paulo, 30 de dezembro de 2020. 

Informativo de Comércio Exterior 

ICE Nº 11 – Ano 06  

 

Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Novembro de 2020 

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

 Decreto Nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 – Publicado no D.O.U. de 

16/11/2020 Dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas na administração 

pública federal e regulamenta o art. 5º da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 

2020, quanto ao nível mínimo exigido para a assinatura eletrônica em 

interações com o ente público. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm 

 

 Decreto Nº 10.550, de 24 de novembro de 2020 – Publicado no D.O.U. de 

25/11/2020 Altera o Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, que 

regulamenta a administração das atividades aduaneiras, e a fiscalização, o 

controle e a tributação das operações de comércio exterior. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10550.htm  

 

 Mensagem Nº 644, de 05 de novembro de 2020 – Publicada no D.O.U. 

06/11/2020 Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto do Acordo entre 

o Brasil e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) sobre o estabelecimento de Escritório da Organização no Brasil, 

assinado junho de 2017. 

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

286692000  

 

 Portaria (Casa Civil) Nº 518, de 12 de novembro de 2020 – Publicada no D.O.U. 

12/11/2020 (Edição Extra) Prorrogada até 12/12 a restrição de entrada no País 

de estrangeiros de qualquer nacionalidade, por rodovias ou outros meios 

terrestres e por transporte aquaviário. A medida não restringe o transporte de 

cargas em nenhum dos três modais. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-518-de-12-de-novembro-de-

2020-288022437  

 

 Instrução Normativa RFB Nº 1985, de 29 de outubro de 2020 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 04/11/2020 Dispõe sobre o Programa Brasileiro de Operador 

Econômico Autorizado (Programa OEA). 

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

idAto=113415 
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 Instrução Normativa RFB Nº 1986, de 29 de outubro de 2020 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 04/11/2020 Dispõe do procedimento de fiscalização utilizado no 

combate às fraudes aduaneiras. 

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

idAto=113416 

 

 Instrução Normativa RFB Nº 1988, de 04 de novembro de 2020 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 06/11/2020 Altera as Instruções Normativas RFB nº 1.291, de 19 de 

setembro de 2012, e nº 1.612, de 26 de janeiro de 2016, que dispõem, 

respectivamente, sobre o Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial 

sob Controle Informatizado (Recof) e sobre o Regime Aduaneiro Especial de 

Entreposto Industrial sob Controle Informatizado do Sistema Público de 

Escrituração Digital (Recof-Sped). 

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

idAto=113509 

 

 Instrução Normativa RFB Nº 1989, de 10 de novembro de 2020 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 12/11/2020 Altera a Instrução Normativa SRF nº 611, de 18 de janeiro 

de 2006, que dispõe sobre a utilização de declaração simplificada na 

importação e na exportação, e as Instruções Normativas RFB nº 1.600, de 14 de 

dezembro de 2015, e nº 1.602, de 15 de dezembro de 2015, que dispõem sobre 

a aplicação dos regimes aduaneiros especiais de admissão temporária e de 

exportação temporária. 

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

idAto=113656 

 

 Instrução Normativa RFB Nº 1993, de 20 de novembro de 2020 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 24/11/2020 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.717, de 17 de julho 

de 2017, que dispõe sobre normas sobre restituição, compensação, 

ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria Especial da Receita 

Federal do Brasil. 

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

idAto=113910  

 

 Instrução Normativa RFB Nº 1994, de 24 de novembro de 2020 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 26/11/2020 Dispõe o processo de certificação digital para 

relacionamento da pessoa física ou jurídica com a Secretaria Especial da 

Receita Federal do Brasil. 

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

idAto=113958 
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 Portaria ALF/RGE Nº 114, de 23 de outubro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

04/11/2020 Estabelece rotinas e procedimentos para a operacionalização do 

trânsito aduaneiro na condição de carga pátio na jurisdição da ALF/RGE. 

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

idAto=113430 

 

 Portaria ALF/VCP Nº 123, de 29 de outubro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

04/11/2020 Dispõe sobre os procedimentos para a anexação de documentos 

digitalizados às declarações de trânsito aduaneiro e dá outras instruções. 

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

idAto=113424 

 

 Portaria ALF/GRU Nº 146, de 04 de novembro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 05/11/2020 Estabelece procedimentos relacionados a verificação remota de 

cargas e bens abandonados, por meio do registro de imagens obtidas por 

câmeras. 

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

idAto=113483 

 

 Portaria COANA Nº 72, de 29 de outubro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

11/11/2020 Estabelece normas complementares sobre os procedimentos de 

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 de 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=113638 

 

 Portaria ALF/VIT Nº 42, de 13 de novembro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

16/11/2020 Dá nova redação ao art. 32 da Portaria ALF/VIT nº 03, de 05/02/2020, 

que cuida das atribuições da Seção de Gerenciamento de Riscos (Sarad) da 

Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Vitória/ES. 

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

idAto=113730 

 

 Portaria ALF/IGI Nº 39, de 13 de novembro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

16/11/2020 Disciplina os procedimentos relacionados à verificação física remota 

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

âmbito da ALF/IGI. 
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 Portaria ALF/GIG Nº 161, de 13 de novembro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 16/11/2020 Disciplina as atividades de gestão de riscos aduaneiros, nos 

termos da Portaria SRRF07 nº 877/2020. 

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

idAto=113728 

 

 Portaria ALF/RJO Nº 103, de 13 de novembro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 17/11/2020 Dispõe sobre a organização dos serviços da Alfândega da 

Receita Federal do Brasil no Porto do Rio de Janeiro, especifica as atribuições 

de cada Divisão, 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=113771 

 

 Portaria ALF/GRU Nº 148, de 16 de novembro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 18/11/2020 Regulamenta o tratamento de remessas expressas ou cargas 

postais em casos de ocorrência de numeração duplicada do conhecimento de 

transporte aéreo no sistema Mantra. 

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

idAto=113809 

 

 Portaria ALF/VIT Nº 43, de 13 de novembro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

18/11/2020 Dispõe sobre a estrutura organizacional e as atribuições do Serviço 

de Despacho Aduaneiro (Sedad) da Alfândega da Receita Federal do Brasil do 

Porto de Vitória/ES. 

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

idAto=113807 

 

 Portaria COANA Nº 77, de 11 de novembro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

19/11/2020 Regulamenta dispositivos da Instrução Normativa RFB nº 1.985, de 29 

de outubro de 2020, que dispõe sobre o Programa Brasileiro de Operador 

Econômico Autorizado. 

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

idAto=113840 
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 Portaria Nº 4.713, de 06 de novembro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

13/11/2020 Publicado no âmbito da Receita Federal revogação de diversas 

portarias dos anos de 1997 a 2014, as quais todas tratam sobre mercadorias 

apreendidas e/ou abandonadas em recintos alfandegários. A medida faz parte 

do Projeto Consolidação em uma iniciativa maior projetada pelo Governo 

Federal, que determinou que os órgãos do Poder Executivo efetuassem a 

revisão de suas normas através do Decreto 10.139/2019. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-4.713-de-6-de-novembro-de-

2020-288027692  

 

 Portaria IRF/APM Nº 3, de 19 de novembro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

23/11/2020 Disciplina a entrada, permanência, movimentação e saída de 

pessoas e veículos, unidade de cargas, mercadorias e bens no Aeroporto 

Internacional de Fortaleza e dá outras providências. 

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

idAto=113894  

 

 Portaria RFB Nº 4811, de 19 de novembro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

24/11/2020 Institui equipe nacional especializada e transfere a competência 

para análise dos pedidos de ressarcimento e das declarações de 

compensação de crédito no âmbito do Regime Especial de Reintegração de 

Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra). 

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

idAto=113912  

 

 Portaria DRF/VRA Nº 33, de 24 de novembro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

26/11/2020 Disciplina os procedimentos relacionados à verificação física remota 

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

âmbito da DRF/VRA/RJ. 

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

idAto=113977  

 

 Portaria ALF/STS Nº 188, de 25 de novembro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

27/11/2020 Altera a Portaria ALF/STS nº 171, de 20 de outubro de 2020, que 

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=114018  
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 Ato Declaratório Executivo RFB Nº 3, de 10 de novembro de 2020 – Publicado(a) 

no D.O.U. de 12/11/2020 Declara a classificação, na Nomenclatura Comum do 

Mercosul (NCM), das mercadorias que especifica (alterações na Tabela de 

Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados-TIPI para promover a 

classificação de novas mercadorias na Nomenclatura Comum do Mercosul –

NCM). As mercadorias foram: o pulverizador de plástico (NCM 8424.89.90), a 

válvula tipo aerossol (NCM 8424.89.91) e o aparelho de pulverização (NCM 

8424.89.10). 

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

idAto=113657 

 

 Ato Declaratório Executivo ALF/RJO Nº 4, de 26 de novembro de 2020 – 

Publicado(a) no D.O.U. de 04/12/2020 Prorroga o credenciamento de peritos no 

âmbito da Alfândega do Porto do Rio de Janeiro, da Alfândega do Porto de 

Itaguaí, da Alfândega do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, da 

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Niterói, da Inspetoria da Receita 

Federal do Brasil em Macaé e da Delegacia da Receita Federal do Brasil em 

Nova Iguaçu. 

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

idAto=114143  

 

 Retificado ato de criação de NCMs de objetos de aerossol - Ato Declaratório 

Executivo Nº 3, de 10 de novembro de 2020 – Publicado no D.O.U. de 18/11/2020 

Retificada publicação do DOU dia 13/11 que alterou a Tabela de Incidência do 

Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI) para promover a classificação de 

novas mercadorias na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). A medida foi 

para incluir mais objetos, as quais agora são: o pulverizador de plástico (NCM 

8424.89.90), a válvula tipo aerossol (NCM 8424.89.91), o aparelho de 

pulverização (NCM 8424.89.10), buchas de plástico (3926.90.90) e tampas de 

spray (8424.90.10). Esses novos enquadramentos entram em vigor em 

01/12/2020. 

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/11/2020&jor

nal=515&pagina=168&totalArquivos=230  

 

 Resolução GECEX Nº 115, de 11 de novembro de 2020 – Publicada no D.O.U de 

16/11/2020 Revoga resoluções da Camex editadas entre 2013 e 2018. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-115-de-11-de-

novembro-de-2020-288299807 
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 Resolução GECEX Nº 116, de 11 de novembro de 2020 – Publicado no D.O.U. de 

16/11/2020 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-116-de-11-de-

novembro-de-2020-288355134 

 

 Resolução GECEX Nº 117, de 11 de novembro de 2020 – Publicado no D.O.U. de 

16/11/2020 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-117-de-11-de-

novembro-de-2020-288300720 

 

 Resolução GECEX Nº 119, de 11 de novembro de 2020 – Publicado no D.O.U. de 

16/11/2020 Concede redução temporária da alíquota do Imposto de 

Importação ao amparo da Resolução nº 49, de 07 de novembro de 2019, do 

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

de 15 de dezembro de 2016. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-119-de-11-de-

novembro-de-2020-288310097 

 

 Resolução GECEX Nº 124, de 26 de novembro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

30/11/2020 Estabelece os membros do Conselho Consultivo-Conex da Camex). 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-124-de-26-de-

novembro-de-2020-290892411  

 

 Resolução GECEX Nº 125, de 26 de novembro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

30/11/2020 Concede redução temporária da alíquota do Imposto de 

Importação ao amparo da Resolução nº 49, de 07 de novembro de 2019, do 

Grupo Mercado Comum do MERCOSUL. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-125-de-26-de-

novembro-de-2020-290863200  

 

 Portaria SECEX Nº 64, de 26 de novembro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

27/11/2020 Altera a Portaria SECEX nº 19, de 2 julho de 2019, que dispõe sobre a 

emissão de licenças, autorizações, certificados e outros documentos públicos 

de exportação por meio do Portal Único de Comércio Exterior do Sistema 

Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX. 

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

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

2020/PortariaSECEX064_2020.pdf  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-116-de-11-de-novembro-de-2020-288355134
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-116-de-11-de-novembro-de-2020-288355134
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-117-de-11-de-novembro-de-2020-288300720
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-117-de-11-de-novembro-de-2020-288300720
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-119-de-11-de-novembro-de-2020-288310097
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-119-de-11-de-novembro-de-2020-288310097
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-124-de-26-de-novembro-de-2020-290892411
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-124-de-26-de-novembro-de-2020-290892411
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-125-de-26-de-novembro-de-2020-290863200
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-125-de-26-de-novembro-de-2020-290863200
https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/portarias-secex/arquivos/portarias-secex-2020/PortariaSECEX064_2020.pdf
https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/portarias-secex/arquivos/portarias-secex-2020/PortariaSECEX064_2020.pdf
https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/portarias-secex/arquivos/portarias-secex-2020/PortariaSECEX064_2020.pdf


 

 
 

 

 Portaria SECEX Nº 65, de 26 de novembro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

27/11/2020 Dispõe sobre a habilitação de órgãos da Administração Pública 

Federal e sobre a inclusão, alteração ou exclusão de tratamentos 

administrativos no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX. 

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

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

2020/PortariaSECEX065_2020.pdf 

 

 Circular SECEX Nº 77 de 19 de novembro de 2020 - Publicada no D.O.U. de 

20/11/2020 nos termos do Acordo sobre a Implementação do Artigo VI do 

Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT 1994, aprovado pelo Decreto 

Legislativo no 30, de 15 de dezembro de 1994, promulgado pelo Decreto no 

1.355, de 30 de dezembro de 1994, e regulamentado pelo Decreto no 8.058, de 

26 de julho de 2013, considerando o estabelecido no Art. 2o da Resolução 

CAMEX no 82, de 17 de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial da União – 

D.O.U. de 18 de outubro de 2017, que homologou compromisso de preços, nos 

termos constantes dos Anexos I e II da Resolução no 82, de 2017, para amparar 

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

citrato de cálcio e suas misturas, comumente classificados nos itens 2918.14.00 e 

2918.15.00 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, 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. 

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

informacao/legislacao/circulares-

secex/arquivos/circulares_secex_2020/CircularSECEX77_2020.pdf 

 

 STF - Aplicação da anterioridade tributária na redução de benefício no 

Reintegra - Foi reconhecida a relevância jurídica e econômica do tema O STF 

reconheceu a relevância jurídica, econômica e social (repercussão geral) da 

discussão sobre a aplicabilidade do princípio da anterioridade geral (anual ou 

de exercício) em face das reduções de benefícios fiscais previstos no Regime 

Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras 

(Reintegra). Agora, o processo será encaminhado à Procuradoria-Geral da 

República (PGR) para produção de parecer sobre o tema. A decisão final do 

Supremo deverá ser observada em todos os processos judiciais que discutem a 

matéria (ainda não há previsão de data de julgamento). A questão é discutida 

no ARE 1285177, de relatoria do ministro Luiz Fux. Trata de recurso contra decisão 

do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que, ao analisar a questão decidiu: 

https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/circulares-secex/arquivos/circulares_secex_2020/CircularSECEX77_2020.pdf
https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/circulares-secex/arquivos/circulares_secex_2020/CircularSECEX77_2020.pdf
https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/circulares-secex/arquivos/circulares_secex_2020/CircularSECEX77_2020.pdf


 

 
 

 

o O Reintegra goza de nítido caráter de benefício fiscal, reduzindo, pelo 

que se extrai da Lei 13.043/2014 (art. 22, §5º), a carga tributária referente 

às contribuições ao PIS e à COFINS. 

o Em 30.05.2018, foi editado o Decreto n° 9.393/2018, que alterou a 

redação do Decreto nº 8.415/2015, que regulamenta a aplicação do 

Regime, reduzindo, inesperadamente, o percentual anteriormente fixado 

de crédito de 2% (dois por cento) para 0,1% (um décimo por cento), a 

partir de 1º de junho de 2018. 

o A redução do benefício fiscal de forma abrupta, em função da redução 

do percentual de crédito, vez que imediata, por força do Decreto n° 

9.393/2018, tomou o contribuinte de surpresa, revelando autêntica 

majoração indireta da carga tributária, impondo-se reverenciar, no caso, 

o princípio da anterioridade nonagesimal, insculpido no art. 150, III, c, 

Comércio Exterior - c/c o art. 195, §6º, da Constituição Federal. 

o Os créditos apurados no âmbito do Reintegra reinstituído pela Medida 

Provisória nº 651, de 9 de julho de 2014, convertida na Lei nº 13.043/14, 

poderão ser utilizados pela pessoa jurídica somente para solicitar seu 

ressarcimento em espécie ou para efetuar compensação com débitos 

próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela 

RFB, o que se encontra em consonância com o disposto no art. 60 da IN 

RFB 1.717/2017 e na Lei n. 12.546/2011, artigo 2º, §4º. 

No Plenário virtual, à unanimidade, foi reconhecido que a matéria representa 

questão constitucional e tem relevância jurídica, econômica e social para ser 

analisada pelo Supremo. 

 

 Resolução (ANVISA) - RDC Nº 439, de 11 de novembro de 2020 – Publicada no 

D.O.U. de 12/11/2020 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

oficializou nova distribuição de suas diretorias, considerando as nomeações de 

diretores publicadas na semana passada. A principal alteração é a designação 

de Cristiane Jourdan para a 3ª Diretoria (agrotóxicos, cosméticos, saneantes, 

produtos para saúde, regulação e tabaco) e de Alex Campos para a 5ª 

Diretoria (monitoramento sanitário e portos, aeroportos e fronteiras). Antonio 

Barra (presidência e 1ª Diretoria), Alessandra Bastos (2ª Diretoria) e Meiruze 

Freitas (4ª Diretoria) foram mantidos nas diretorias que já ocupavam. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-439-de-11-de-novembro-

de-2020-287795002 

 

 Consulta Pública (ANVISA) Nº 949, de 05 de novembro de 2020 A Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou ato de abertura de consulta 

pública de 30 dias (datas prováveis: 25/11 a 28/12) para incluir no regulamento 

técnico para o álcool etílico hidratado e anidro novos tipos de produtos hoje 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-439-de-11-de-novembro-de-2020-287795002
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-439-de-11-de-novembro-de-2020-287795002


 

 
 

 

disponíveis no mercado, como espumas e toalhas ou lenços impregnados com 

álcool. O regulamento atual não prevê outras formas para venda de álcool ao 

público que não líquido ou gel e veda graduação superior a 54° GL. A minuta 

de texto e o formulário serão disponibilizados no site da Anvisa. 

http://antigo.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/  

Regulamento atual foi editado em 2002 (RDC 46/02), respondendo ao contexto 

da época de mitigação dos acidentes domésticos com queimaduras devido 

ao álcool etílico líquido. A proposta será relatada pelo diretor-presidente 

Antonio Barra Torres. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/consulta-publica-n-949-de-5-de-

novembro-de-2020-289002459  

 

 Circular SUSEP Nº 618, de 23 de novembro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

24/11/2020 No dia 24/11, a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) 

publicou a Circular 618 sobre o Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do 

Operador de Transporte Multimodal (RC- OTM). Esta Circular entra em vigor em 

4 de janeiro de 2021. As Condições Gerais para o Seguro Obrigatório de 

Responsabilidade Civil do Operador de Transporte Multimodal (RC-OTM) devem 

ser obrigatoriamente utilizadas na comercialização do seguro, ressalvadas as 

limitações impostas pelo Direito Público Interno. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-susep-n-618-de-23-de-novembro-

de-2020-289765462 

 

 Portaria (Inmetro) Nº 353, de 12 de novembro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

24/11/2020 O Inmetro suspendeu temporariamente a compulsoriedade da 

certificação de Embalagens Destinadas ao Envasilhamento de Álcool Etílico 

(inclusive na forma de gel), estabelecida na Portaria nº 270/2008. A medida terá 

duração a partir de 24/11/20 e será aplicável enquanto durar o estado de 

emergência de saúde pública causado pela pandemia de Covid-19 - ou seja, 

até 31/12/20. No entanto, os requisitos de segurança das embalagens de álcool 

etílico, previstos nas Portarias nº 269/2008 e nº 270/2008, devem seguir sendo 

cumpridos pelos fornecedores. A Portaria também considera insubsistentes os 

autos de infração lavrados a partir de 07/02/20 devido à colocação no 

mercado de embalagens de álcool etílico sem o Selo de Identificação da 

Conformidade do Inmetro. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-353-de-12-de-novembro-de-

2020-289763628 

 

 Lançado estudo sobre as relações comerciais Brasil-China Com a presença do 

vice-presidente Hamilton Mourão, o Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC) 

lançou em 26/11 um estudo que defende que o Brasil deve se inspirar em um 

http://antigo.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/consulta-publica-n-949-de-5-de-novembro-de-2020-289002459
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/consulta-publica-n-949-de-5-de-novembro-de-2020-289002459
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-susep-n-618-de-23-de-novembro-de-2020-289765462
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-susep-n-618-de-23-de-novembro-de-2020-289765462
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-353-de-12-de-novembro-de-2020-289763628
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-353-de-12-de-novembro-de-2020-289763628


 

 
 

 

olhar de longo prazo para estruturar as relações bilaterais, sobretudo no 

comércio, de modo a melhor aproveitar as oportunidades oferecidas pela 

China e superar os desafios que têm surgido em um mundo em transição, 

especialmente no pós-pandemia. Apesar das rusgas recentes entre o dep. 

Eduardo Bolsonaro e a embaixada chinesa, Mourão reforçou a importância das 

relações bilaterais e destacou que em 2021 o Brasil sediará a Comissão Sino-

Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (COSBAN), para a qual 

o governo federal está preparando as principais pautas. A íntegra do estudo 

pode ser acessado em português, inglês e mandarim nesse link: 

https://cebc.org.br/2020/11/26/bases-para-uma-estrategia-de-longo-prazo-do-

brasil-para-a-china/ 

 

 Portaria/INPI Nº 372, de 25 de novembro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

27/11/2020 Atualizada a Portaria INPI/PR nº 335, de 25 de setembro de 2020, que 

dá publicidade à relação de atos normativos inferiores a decreto vigentes no 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em atendimento ao Decreto 

n° 10.139/19 (Revisão e consolidação de normativos). Ao todo, a lista contém 

255 Resoluções; 90 Instruções Normativas; 78 Normas de Execução; 136 Portarias; 

e 45 Ordens de Serviço. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria/inpi-n-372-de-25-de-novembro-

de-2020-290778312 

 

 

 

 

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, INPI, ANVISA, STF, SUSEP, CEBC e PATRI. 
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