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Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Dezembro de 2020 

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

 

 Portaria (Casa Civil) Nº 630, de 17 de dezembro de 2020 – Publicada no D.O.U. 

de 17/12/2020 Estabelecidas novas regras para a entrada no país por via aérea 

que passarão a vigorar a partir de 30/12/2020. O viajante de procedência 

internacional, brasileiro ou estrangeiro, deverá apresentar à companhia aérea 

responsável pelo voo, antes do embarque: documento comprobatório de 

realização de teste laboratorial (RT-PCR) com resultado negativo/não reagente, 

realizado com 72h anteriores ao momento do embarque; e Declaração de 

Saúde do Viajante (DSV) preenchida (impressa ou por meio digital) com a 

concordância sobre as medidas sanitárias que devem ser cumpridas durante o 

período que estiver no país. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-630-de-17-de-dezembro-de-

2020-294872503  

 

 Portaria (Ministério das Relações Exteriores) Nº 573, de 01 de dezembro de 2020 – 

Publicada no D.O.U. de 01/12/2020 Reinaldo José de Almeida Salgado foi 

exonerado do cargo de Secretário de Comunicação e Cultura do Itamaraty, 

para assumir oficialmente o posto de Embaixador do Brasil na Argentina, 

conforme aprovação de sua indicação pelo Senado Federal em setembro 

deste ano. Para ocupar seu lugar na Secretaria de Comunicação, foi nomeado 

o Embaixador Paulino Carvalho Neto, que atuava como Embaixador do Brasil 

em Angola. 

 

 Instrução Normativa RFB Nº 2000, de 23 de dezembro de 2020 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 24/12/202 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=114538  
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 Instrução Normativa RFB Nº 2002, de 29 de dezembro de 2020 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 31/12/2020 Altera a Instrução Normativa RFB nº 680, de 2 de outubro 

de 2006, que disciplina o despacho aduaneiro de importação. 

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

idAto=114672  

 

 Portaria ALF/VCP Nº 141, de 07 de dezembro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 10/12/2020 Altera a Portaria ALF/VCP nº 123, de 29 de outubro de 2020, que 

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=114262 

 

 Portaria IRF/SSO Nº 4, de 15 de dezembro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

17/12/2020 Disciplina o uso dos equipamentos de inspeção não invasiva de 

cargas e bagagens exigidos do Porto Organizado de São Sebastião, recinto 

alfandegado jurisdicionado pela Inspetoria da Receita Federal do Brasil em São 

Sebastião, em atendimento aos requisitos estabelecidos pela Portaria RFB nº 

3.518, de 30 de setembro de 2011. 

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

idAto=114395 

 

 Portaria RFB Nº 5001, de 18 de dezembro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

22/12/2020 Altera a Portaria RFB nº 3.518, de 30 de setembro de 2011, que 

estabelece requisitos e procedimentos para o alfandegamento de locais e 

recintos. 

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

idAto=114470 

 

 Portaria ALF/ITJ Nº 95, de 22 de dezembro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

28/12/2020 Altera a Portaria ALF/ITJ nº 101, de 07 de agosto de 2018, que dispõe 

sobre a utilização da Declaração de Trânsito de Contêiner (DTC), no âmbito da 

Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de Itajaí. 

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

idAto=114618  

 

 Portaria ALF/ITJ Nº 96, de 22 de dezembro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

28/12/2020 Disciplina os procedimentos relacionados à verificação física remota 

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

âmbito da ALF/ITJ. 

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

idAto=114619  
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 Portaria COANA Nº 88, de 23 de dezembro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

28/12/2020 Dispõe sobre os ritos de exclusão e exclusão temporária do 

operador de comércio exterior certificado no Programa Brasileiro de Operador 

Econômico Autorizado. 

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

idAto=114620  

 

 Portaria SRRF03 Nº 712, de 21 de dezembro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

29/12/2020 Dispõe sobre os procedimentos e os requisitos para a autorização, 

fiscalização e controle aduaneiro em Recinto Especial para Despacho 

Aduaneiro de Exportação - Redex no âmbito da 3ª Região Fiscal. 

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

idAto=114630  

 

 Ato Declaratório Executivo SRRF01 Nº 18, de 18 de dezembro de 2020 – 

Publicado(a) no D.O.U. de 22/12/2020 Declara alfandegado o Aeroporto 

Internacional Marechal Rondon, Várzea Grande-MT. 

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

idAto=114473 

 

 Ato Declaratório Executivo COANA Nº 7, de 18 de dezembro de 2020 – 

Publicado(a) no D.O.U. de 22/12/2020 Autoriza a utilização nas importações 

brasileiras de Certificados de Origem Digitais (COD) emitidos pelo Paraguai. 

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

idAto=114493 

 Portaria ME Nº 402, de 03 de dezembro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

07/12/2020 Instituída Comissão Gestora do Sistema Integrado de Comércio 

Exterior (Siscomex) que será responsável por definir as diretrizes para sua 

atualização e simplificação. Ela será presidida pelo Secretário-Executivo do 

Ministério da Economia, Marcelo Guaranys e contará com um Comitê 

Executivo. Este comitê será responsável por definir as soluções de tecnologia da 

informação a serem desenvolvidas ou aprimoradas a fim de amparar os órgãos 

gestores do Siscomex. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-me-n-402-de-3-de-dezembro-de-

2020-292426105  

 

 Portaria ME Nº 425, de 29 de dezembro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

31/12/2020 Fixado em US$ 93,290 milhões o valor do limite global anual para 

importação de bens destinados à pesquisa científica e tecnológica, conforme 

estabelecido pelas Leis nºs 8.010/1990 (Dispõe sobre importações de bens 

destinados à pesquisa científica e tecnológica) e 8.032/1990 (Dispõe sobre a 

isenção ou redução de impostos de importação). Esta cota abrange as 

importações de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, bem como 
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suas partes e peças de reposição, acessórios, matérias-primas e produtos 

intermediários, destinados à pesquisa científica e tecnológica, que são isentas 

dos impostos de importação (i.i) e sobre produtos industrializados (IPI) e do 

adicional ao frete para renovação da marinha mercante (AFRMM).  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-me-n-425-de-29-de-dezembro-de-

2020-297216048  

 

 Portaria Conjunta Nº 22.676, de 22 de outubro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

14/12/2020 Instituído o Grupo de Inteligência de Comércio-Exterior (GI-CEX) que 

será responsável por identificar indícios de infração à legislação de comércio 

exterior e propor medidas para detectar e coibir tais infrações. O Grupo será 

composto por representantes da Secretaria Especial de Comércio Exterior e da 

Receita Federal. As reuniões ocorrerão bimestralmente e a coordenação será 

compartilhada, a cada 6 meses, entre representantes da Subsecretaria de 

Operações de Comércio Exterior (SUEXT) e da Subsecretaria de Administração 

Aduaneira (SUANA), iniciando pela SUEXT. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-22.676-de-22-de-

outubro-de-2020-293772235 
 

 Resolução GECEX Nº 128, de 10 de dezembro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

11/12/2020 Altera para 0% (zero por cento) as alíquotas do Imposto de 

Importação incidentes sobre Bens de Capital e Bens de Informática e 

Telecomunicações, na condição de Ex-Tarifários. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-128-de-10-de-

dezembro-de-2020-293525101 

 

 Resolução GECEX Nº 129, de 24 de dezembro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

29/12/2020 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-129-de-24-de-

dezembro-de-2020-296799071  

 

 Resolução GECEX Nº 130, de 24 de dezembro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

29/12/2020 Aprova o Regimento Interno do Conselho de Estratégia Comercial. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-130-de-24-de-

dezembro-de-2020-296800696  

 

 Resolução GECEX Nº 131, de 24 de dezembro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

29/12/2020 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-131-de-24-de-

dezembro-de-2020-296043092  
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 Resolução GECEX Nº 132, de 24 de dezembro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

29/12/2020 Altera para zero por cento as alíquotas do Imposto de Importação 

incidentes sobre os Bens de Informática e Telecomunicações que menciona, na 

condição de Ex-tarifários. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-132-de-24-de-

dezembro-de-2020-296043169 

 

 Resolução GECEX Nº 133, de 24 de dezembro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

29/12/2020 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-133-de-24-de-

dezembro-de-2020-296814032  

 

 Resolução GECEX Nº 134, de 23 de dezembro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

28/12/2020 Prorroga direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 

(cinco) anos, aplicado às importações brasileiras de Resina de 

polipropileno(PP), comumente classificadas nos itens 3902.10.20 e 3902.30.00 da 

Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, originárias da República da África 

do Sul e da República da Índia. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-134-de-23-de-

dezembro-de-2020-296450830  

 

 Resolução GECEX Nº 136, de 24 de dezembro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

29/12/2020 Altera a Nomenclatura Comum do Mercosul, os códigos tarifários e 

as alíquotas do Imposto de Importação que compõem a Tarifa Externa Comum 

- TEC, conforme estabelecido nas Resoluções no 12 e 13/2020, do Grupo 

Mercado Comum do Mercosul. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-136-de-24-de-

dezembro-de-2020-296804333  

 

 Portaria SECEX Nº 66, de 1º de dezembro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

02/12/2020 (Retificada no D.O.U. de 16/12/2020) Estabelece critérios para 

alocação de cota para importação, determinada pela Resolução do Comitê-

Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior nº 119, de 11 de 

novembro de 2020. 

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

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

2020/copy_of_PortariaSECEX066_2020.pdf 
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 Portaria SECEX Nº 68, de 3 de dezembro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

07/12/2020 Altera a Portaria SECEX nº 44, de 24 de julho de 2020. 

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

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

2020/PortariaSECEX068_2020.pdf 

 

 Portaria SECEX Nº 69, de 15 de dezembro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

16/12/2020 Altera a Portaria SECEX nº 18, de 6 de abril de 2018, a qual elenca o 

rol das entidades habilitadas a emitir Certificado de Origem Digital (COD) no 

comércio com Argentina, Paraguai e Uruguai, no âmbito dos Acordos de 

Complementação Econômica Nºs 2, 14 e 18. 

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

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

2020/PortariaSECEX069_2020.pdf 

 

 Portaria SECEX Nº 70, de 15 de dezembro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

16/12/2020 Estabelece critérios para alocação de cota para importação, 

determinada pela Resolução do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de 

Comércio Exterior nº 127, de 10 de dezembro de 2020. 

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

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

2020/PortariaSECEX070_2020.pdf 

 

 Portaria SECEX Nº 71, de 18 de dezembro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

21/12/2020 Revoga incisos do art. 1º do Anexo III da Portaria SECEX nº 23, de 14 

de julho de 2011, e Portarias SECEX editadas entre 2011 e 2020. 

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

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

2020/PortariaSECEX071_2020.pdf 

 

 Portaria SECEX Nº 74, de 31 de dezembro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

04/01/2021 Estabelece critérios para alocação de cotas para importação, 

determinadas pela Resolução do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de 

Comércio Exterior nº 129, de 24 de dezembro de 2020. 

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

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

2020/PortariaSECEX074_2020.pdf  

  

 Circular SECEX Nº 80, de 03 de dezembro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

04/12/2020 Torna público as datas de término da vigência das medidas de 

defesa comercial a expirar no segundo semestre de 2021, com vistas a garantir 
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https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/portarias-secex/arquivos/portarias-secex-2020/PortariaSECEX071_2020.pdf


 

 
 

 

que as partes fiquem antecipadamente cientes e possam preparar-se, de 

forma adequada, para eventuais processos de revisão dessas medidas. 

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

informacao/legislacao/circulares-

secex/arquivos/circulares_secex_2020/CircularSECEX80_2020.pdf 

 

 Circular SECEX Nº 83, de 10 de dezembro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

11/12/2020 Prorroga o prazo para conclusão da referida revisão por até dois 

meses, a partir de 22 de março de 2021, e torna públicos os prazos que servirão 

de parâmetro para o restante da referida revisão. 

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

informacao/legislacao/circulares-

secex/arquivos/circulares_secex_2020/CircularSECEX83_2020.pdf 

 

 Circular SECEX Nº 84, de 23 de dezembro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

28/12/2020 Encerra a revisão da medida antidumping aplicada às importações 

brasileiras de resinas de polipropileno (NCM 3902.10.20 e 3902.30.00), sem 

prorrogação da referida medida relativa à Coreia do Sul. 

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

informacao/legislacao/circulares-

secex/arquivos/circulares_secex_2020/CircularSECEX84_2020.pdf  

 

 Aviso de Consulta Pública (Ministério da Economia) Nº 7/2020 – Publicado no 

D.O.U. de 30/12/2020 Aberta consulta pública, pela Subsecretaria de Estratégia 

Comercial (STRAT) da Camex, para colher subsídios para definição de 

posicionamento no âmbito do Comitê Técnico nº 1, de Tarifas, Nomenclatura e 

Classificação de Mercadorias, do MERCOSUL (CT-1). As manifestações sobre a 

proposta deverão ser dirigidas à STRAT conforme instruções a serem publicadas 

no site da Camex e deverão ser encaminhadas entre os dias 04 de janeiro e 03 

de fevereiro de 2021. A consulta se refere à mudanças na descrição e redução 

das alíquotas do imposto de importação para produtos como químicos, 

medicamentos para radiografias e fio revestido de cobre CCA (copper clad 

aluminum) esmaltado. 

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/12/2020&jor

nal=530&pagina=63&totalArquivos=283  

 

 MEMORANDO DE ENTENDIMENTO SOBRE O USO DE CERTIFICADOS DE ORIGEM 

DIGITAIS ENTRE BRASIL E PARAGUAI (DOU 16/12/2020) 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/memorando-de-entendimento-sobre-o-

uso-de-certificados-de-origem-digitais-entre-brasil-e-paraguai-294310151 
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https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/circulares-secex/arquivos/circulares_secex_2020/CircularSECEX84_2020.pdf
https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/circulares-secex/arquivos/circulares_secex_2020/CircularSECEX84_2020.pdf
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 Despachos do Presidente da República – Publicados no D.O.U. de 11/12/2020 

Encaminhado ao Senado Federal a indicação de Davi Ferreira Gomes Barreto 

para o cargo de Diretor-Geral; Alexandre Porto Mendes de Souza para o cargo 

de Diretor; Rui Gomes da Silva Junior para exercer, pelo prazo remanescente do 

mandato, o cargo de Diretor na vaga decorrente da indicação do Davi 

Barreto; e Arnaldo Silva Junior para o cargo de Diretor na vaga decorrente do 

término do mandato de Marcelo Vinaud Prado, em 18/02/21. Os indicados 

ainda precisam ser aprovados em sabatina pelo Senado Federal. 

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

293509769 

 

 Portaria (ANTT) Nº 637, de 15 de dezembro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

16/12/2020 Divulgado o Manual de Integração para o compartilhamento de 

informações, entre a ANTT e o INMETRO, dos Certificado para o Transporte de 

Produtos Perigosos - CTPP, Certificado de Inspeção para Transporte de Produtos 

Perigosos - CIPP e Certificado de Inspeção Veicular - CIV. O Manual estará 

disponível nesse link: https://portal.antt.gov.br/produtos-perigosos e pelo email 

suporte.produtoperigoso@antt.gov.br. Esta Portaria entra em vigor em 04/01/21. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-637-de-15-de-dezembro-de-

2020-294329308 

 

 Resolução de Diretoria Colegiada (Anvisa) - RDC Nº 446, de 11 de dezembro de 

2020 – Publicada no D.O.U. de 14/12/2020 A Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) alterou a estrutura da Gerência-Geral de Portos, Aeroportos 

e Fronteiras (GGPAF), criando estruturas específicas para estudo e 

monitoramento epidemiológico que responderão diretamente ao gerente-

geral. Os postos de vigilância in loco passarão a responder a uma 

coordenação que estabelecerá parâmetros de qualidade na inspeção e 

fiscalização em portos, aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados. A nova 

estrutura entra em vigor em 04/01/2021. 

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

446-de-11-de-dezembro-de-2020-293797087 

 

 Resolução de Diretoria Colegiada (Anvisa) - RDC Nº 456, de 17 de dezembro de 

2020 – Publicada no D.O.U. de 18/12/2021 Publicada Resolução de Diretoria 

Colegiada (RDC) que impõe medidas a serem adotadas em aeroportos e 

aeronaves - em virtude da Covid-19 - por passageiros, prestadores de serviços, 

terminais e companhias aéreas, como o uso de máscaras, distanciamento, 

desinfecção das instalações e proibição do embarque de viajantes com 

suspeita ou diagnóstico da doença. 

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

456-de-17-de-dezembro-de-2020-295172928  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despachos-do-presidente-da-republica-293509769
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 OCDE: Lançado Relatório Econômico de 2020 sobre o Brasil O relatório, lançado 

a cada 2 anos, orienta a agenda de reformas enquanto caminho para controle 

dos gastos e crescimento inclusivo e sustentável. A 9ª edição do relatório 

divulgada em 16/12/2020 sugere a manutenção da agenda de reformas 

perante cenário fiscal mais desafiador do que no pré-pandemia, revisão das 

despesas para melhorar a qualidade do gasto público, redução de barreiras 

comerciais para inserir o país nas cadeias globais de valor e uso responsável de 

ativos naturais para criação de empregos e elevação de renda, colocando o 

país em trajetória de crescimento sólido e sustentável. O secretário-geral da 

OCDE, Angel Gurría, comentou da importância de medidas de qualificação e 

capacitação para preparar os trabalhadores para uma economia mais aberta 

e competitiva. 

https://patri-

pp.s3.amazonaws.com/public/uploads/a590c50039de921daf339b8a34bbcd78.

pdf 

 

Atenciosamente,  
 

 

Ricardo de Nobrega 

Gerente de Comércio Exterior  

 

 

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

Legislação, Casa Civil, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Economia, Receita 

Federal do Brasil, Secretaria de Comércio Exterior, Câmara de Comércio Exterior, ANTT, ANVISA, 

OCDE e PATRI. 
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