
CONSULTA PÚBLICA Nº 2/2020, DE 19 DE AGOSTO DE 2020  

SUBSECRETARIA DE INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS DA SE-CAMEX 

 

RELATÓRIO SOBRE O PROCESSO DE CONSULTA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA 

AGENDA REGULATÓRIA PARA MELHORIA DO AMBIENTE DE INVESTIMENTOS 

 

A Subsecretaria de Investimentos Estrangeiros (SINVE) da SE-Camex publicou no Diário 

Oficial da União, em 20/08/2020, a Consulta Pública nº 2/2020, com o objetivo de prover o Governo 

Federal com informações para a tomada de decisão sobre as prioridades regulatórias de atos 

normativos que impactam no ambiente de investimentos (criação, revogação, revisão e compilação). 

O resultado da consulta servirá de embasamento para a formulação da Agenda Regulatória para a 

Melhoria do Ambiente de Investimentos.  

 

1. O PROCESSO DE CONSULTA PÚBLICA PARA FORMULAÇÃO DA AGENDA 

A elaboração da Agenda Regulatória para Melhoria do Ambiente de Investimentos teve 

origem com a publicação da Resolução Camex nº 45/2020, a qual foi deliberada na reunião do 

Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (GECEX), realizada em 15/05/2020.  

Trata-se de uma iniciativa do Comitê Nacional de Investimentos – Coninv, prevista nas 

ações do Plano Nacional de Investimentos para o biênio 2020-2022, e tem como foco a coordenação 

da política de atração de investimentos e a melhoria do ambiente de negócios no país, além de se 

apresentar como uma das iniciativas do Governo Federal na reconstrução da economia no pós-

COVID-19. 

 

2. A CONSULTA AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL 

Em de maio de 2020, foram enviadas para os órgãos reguladores integrantes da rede de 

pontos focais do Ombudsman de Investimentos Diretos (OID) consultas para levantar quais seriam 

as prioridades regulatórias que impactariam os investimentos no próximo biênio, por meio da 

definição de uma lista não exaustiva de matérias a serem reguladas mediante a indicação das 

propostas regulatórias a serem objeto de aprimoramento ou revisão, alteração, atualização ou 

revogação no período 2021-2022.  
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De acordo com as contribuições recebidas, as prioridades elencadas trataram dos seguintes 

eixos temáticos: 1 – Aduaneiro; 2 – Aéreo; 3 – Defesa; 4 – Energia; 5 - Financiamento, Seguros e 

Mercado de Capitais; 6 – Mineração; 7 - Petróleo e Gás; 8 – Previdenciário; 9 - Saúde e Vigilância 

Sanitária; 10 - Tecnologia e Comunicações; 11 - Transportes Terrestres; 12 – Tributação.   

 

3. A CONSULTA PÚBLICA  

Por meio do Edital de Consulta Pública n° 2, de 19 de agosto de 2020, a Subsecretaria de 

Investimentos Estrangeiros da Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior buscou obter 

comentários e sugestões à proposta sobre práticas regulatórias existentes e ações propostas, a partir 

de resposta às seguintes perguntas: 

1. Nos procedimentos e normas sobre os temas a seguir listados, em sua visão, quais são as 

dificuldades e barreiras enfrentadas que poderiam ser objeto de melhoria do ambiente de 

investimentos? 

2. Quais são os aperfeiçoamentos normativos que poderiam ser adotados para assegurar 

maior efetividade, proporcionalidade e celeridade na atuação do órgão regulador para o 

tema selecionado? Quais referências internacionais poderiam contribuir para esse tema? 

O edital de chamamento para participar da consulta pública da Agenda Regulatória para 

Melhoria do Ambiente de Investimentos foi publicado no Diário Oficial da União em 20/08/2020 e 

permaneceu aberto a contribuições até o dia 19/10/2020.  

 

3. AS CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS  

Os representantes do setores/atividades atenderam à consulta: organizações associativas 

patronais e empresariais;  pessoas físicas, representantes do setor automotivo (fabricante de 

automóveis, camionetas e utilitários), de TICs (Fabricante de periféricos para equipamentos de 

informática), de extração de minério de ferro,  de associações de defesa de direitos sociais, do 

comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, de petróleo e gás 

(atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural); de serviços advocatícios, de distribuição 

de energia; do transporte aéreo de passageiros regular, do setor de manutenção e reparação de 

aeronaves, exceto a manutenção na pista,  organizações sindicais, do agronegócio (agroquímicos) e 

agências de publicidade. 
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Conforme ilustrado a seguir, a consulta pública recebeu no total 108 (cento e oito) 

manifestações. Destaca-se que 40% das respostas (43) correspondeu à contribuições de organizações 

associativas e 16% (17) das respostas foram apresentadas por pessoas físicas.  

  

Gráfico 01 – Perfil dos respondentes à Consulta pública em números 

 

Fonte: Elaboração SINVE – SE/CAMEX 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 02 – Perfil dos respondentes à Consulta pública em porcentagens  
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Fonte: Elaboração SINVE – SE/CAMEX 
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Tabela I Matriz – Setor dos Respondentes X Temas da Consulta Pública  

 

 

Numero de resposta 1. Aduaneiro 2. Aereo 3. Defesa 4. Energia 
5. Financiamento, Seguro e 

Mercado de Capitais 
6. Mineração 

7. Petróleo & 
Gás 

8. Previdenciário 
9. Saúde e 
Vigilância 
Sanitária

10. Tecnologia e 
Comunicações

11. Transportes 
Terrestre

12. Tributação Total 

item Setor /Atividade

Extração de minério de 
ferro

0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
4

Comércio atacadista de 
aparelhos eletrônicos de 
uso pessoal e doméstico

2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Distribuição de Energia 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2

Automotivo -  Fabricante 
de automóveis, 
camionetas e utilitários 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Transporte Aéreo de 
Passageiros Regular. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Aereo - Manutenção e 
reparação de aeronaves, 
exceto a manutenção na 
pista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Atividades de 
associações de defesa de 
direitos sociais 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 4
Atividades de 
organizações 
associativas patronais e 
empresariais 13 3 1 6 4 7 0 1 0 0 6 2 43
Atividades de 
organizações sindicais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Agronegócio - 
Agroquímicos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

6

Fabricante de periféricos 
para equipamentos de 
informática 1 1 0 4 0 0 0 1 0 0 2 0 9
 Petróleo e gás:   
Atividades de apoio à 
extração de petróleo e 
gás natural 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
 Pessoa Física 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16 17
Serviços advocatícios 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Agência de Publicidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Não se identificou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Total 31 6 1 13 4 11 2 2 2 0 11 25 108



 

4. A ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS  

No tocante à avaliação das respostas encaminhadas por ocasião da Consulta Pública 

para o estabelecimento de uma Agenda Regulatória para melhoria do Ambiente de 

Investimento destaca-se o que segue.  

No procedimento de consulta em tela considerou-se a noção de que melhoria do clima 

para investimentos está atrelada à facilitação do cumprimento dos regulamentos e requisitos 

relacionados à produção de bens e à prestação de serviços. Disso decorre a necessidade de se 

promover uma regulação eficiente e que também seja de efetivo cumprimento.   

O ponto de partida foi considerar para elaboração da Agenda alterações normativas 

que impactam o ambiente para atração/retenção de investimentos estrangeiros voltadas para: 

 Simplificação e/ou redução de critérios para obtenção de registros ou licenças; 

 Coerência Regulatória por meio da adoção de boas práticas regulatórias, 

recomendações e/ou decisões de fóruns internacionais; 

 Garantir maior transparência e participação das partes interessadas na formulação de 

normas infralegais; 

 Promover a simplificação de normas e regulamentações que restringem a operação das 

atividades econômicas; 

 Consolidação de normas com o objetivo de reorganização do estoque regulatório 

atualmente existente que impacta diretamente investimentos estrangeiros diretos; 

 Outras iniciativas de criação, revisão e consolidação regulatórias que os órgãos do 

Governo Federal participantes desta Agenda Regulatória entendam como medida 

facilitadora para o ambiente de investimentos. 

 

Diante desse cenário, os órgãos do Governo Federal previamente elencaram temas e 

atos para composição do trabalho junto a SINVE/SE-Camex. Consideraram processos 

regulatórios previstos para os anos de 2021 e 2022, eventualmente processos em curso e outros 

que poderiam ser finalizados no curso deste período.  

Esse exercício foi simultâneo a outras ações de Governo Federal com o objetivo de 

desburocratização1. A diferença aqui, seria justamente o filtro do impacto positivo para o 

 
1 Publicadas a Lei das Agências(Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019), a Lei de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874, de 2019); o Decreto 
nº 10.139, de 2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto e o Decreto nº 10.229, de 2020, o 
qual regulamenta a Lei de Liberdade Econômica e trata do direito de desenvolver, executar, operar ou comercializar produto ou serviço em 
desacordo com a norma técnica desatualizada. 



7 
 

ambiente de investimentos.  Vale ressaltar que os órgãos que integram a Rede de Ponto Focais 

do Ombudsman de Investimentos Diretos da SE-Camex tem adotado os princípios de boas 

práticas regulatórias de acordo com as suas competências. Como consequência, a participação 

e a aderência ao projeto da Agenda Regulatória foram diferenciadas para cada órgão.  

Não obstante, cabe enfatizar que as contribuições permitiram a formulação da 

Agenda Regulatória a ser instituída por meio de Resolução de caráter recomendatório e com 

vistas a se configurar como um instrumento de consulta para os órgãos envolvidos, os quais 

poderão fundamentar suas políticas regulatórias relacionadas às questões que afetam 

investimentos. Cabe ressaltar que a presente Agenda Regulatória para a Melhoria do Ambiente 

de Investimentos não substitui a competência legal dos órgãos para a publicação e atualização 

de suas agendas regulatórias e para a realização da análise de impacto regulatório de que 

tratam o art. 5º da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, e o art. 6º da Lei nº 13.848, de 

25 de junho de 2019, estabelecida pelo Decreto nº 10.411, de 30 de junho de 2020. 

A análise das contribuições, portanto, para a elaboração da versão final da Agenda 

Regulatória para Melhoria do Ambiente de Investimentos considerou, a relevância, a urgência 

e as evidências do problema identificado, bem como a necessidade, a competência e a 

capacidade regulatória dos órgãos para o cumprimento de suas atividades legais e 

regulamentares. 

Os resultados do chamamento público foram usados como insumos para a elaboração 

da Agenda Regulatória para Melhoria do Ambiente de Investimentos 2021-2022, a qual após 

deliberação do CONINV será publicada pela Secretaria-Executiva da Camex em seu portal 

eletrônico. Também se estima a publicação de Resolução para monitoramento e 

acompanhamento da sociedade e dos órgãos reguladores com impacto no ambiente de 

investimentos. 

 

5. COMENTÁRIOS TÉCNICOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 

- Considerações Iniciais: 

 Os temas e subtemas estão numerados de acordo como consta do Edital de Consulta 

Pública n° 2, de 19 de agosto de 2020 da Subsecretaria de Investimentos Estrangeiros 

da Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior; 

 Somente constam do presente Relatório temas e subtemas que receberam contribuições 

durante o processo de consulta pública; 
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 Os comentários técnicos abaixo contaram com as contribuições dos órgãos do Governo 

Federal participantes da Agenda Regulatória para a Melhoria do Ambiente de 

Investimentos. 

 

 

5.1. TEMA: ADUANEIRO 

1. Despacho Aduaneiro  

1.1. Regime de despacho aduaneiro de importação e exportação e o regime de 

trânsito aduaneiro 

As contribuições recebidas abordaram assuntos relativos à consolidação da legislação 

infralegal aduaneira, a superação de entraves burocráticos ao processo de despacho aduaneiro 

e a importância da existência de canais institucionais de atendimento aduaneiro.  

Quanto a isso, cumpre ressaltar o acompanhamento do tema e as deliberações do 

Conselho Fazendário, colegiado formado pelos Secretários de Fazenda, Finanças, Economia, 

Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal, cujas reuniões são presididas pelo 

Ministro da Economia, competindo-lhe, precipuamente, celebrar convênios para efeito de 

concessão ou revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais e financeiros do Imposto 

sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (Constituição, art. 155, 

inciso II e § 2° , inciso XII, alínea g e Lei Complementar n° 24, de 7.1.1975). 

Incumbe, ainda ao CONFAZ, nos termos do seu regimento interno, aprovado pelo 

Convênio ICMS 133/97: (i) sugerir medidas com vistas à simplificação e à harmonização de 

exigências legais; (ii) promover a gestão do Sistema Nacional Integrado de Informações 

Econômico-Fiscais - SINIEF, para a coleta, elaboração e distribuição de dados básicos 

essenciais à formulação de políticas econômico-fiscais e ao aperfeiçoamento permanente das 

administrações tributárias; (iii) promover estudos com vistas ao aperfeiçoamento da 

Administração Tributária e do Sistema Tributário Nacional como mecanismo de 

desenvolvimento econômico e social, nos aspectos de inter-relação da tributação federal e da 

estadual; (iv) colaborar com o Conselho Monetário Nacional na fixação da Política de Dívida 

Pública Interna e Externa dos Estados e Distrito Federal, para cumprimento da legislação 

pertinente e na orientação das instituições financeiras públicas estaduais, propiciando sua maior 

eficiência como suporte básico dos Governos Estaduais. 
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Além do CONFAZ, é oportuno mencionar como canal de diálogo institucional com os 

usuários o Subcomitê de Cooperação do CONFAC, colegiado integrante da 

CAMEX/Ministério da Economia, órgão consultivo e executivo, e tem por objetivos: I - 

implementar as políticas e as diretrizes de facilitação do comércio estabelecidas pelo Conselho 

de Estratégia Comercial da Camex e pelo Comitê-Executivo de Gestão da Camex; II - contribuir 

para a implementação das disposições do Acordo sobre a Facilitação do Comércio, Anexo ao 

Protocolo de Emenda ao Acordo Consultivo da Organização Mundial do Comércio, 

promulgado pelo Decreto nº 9.326, de 3 de abril de 2018; e III - propor ao Comitê-Executivo 

de Gestão da Camex medidas para a redução dos custos com o cumprimento de exigências e 

requisitos impostos pela administração pública federal sobre as operações de comércio exterior. 

O novo comitê absorveu as atividades anteriormente desempenhadas pelo Grupo Técnico de 

Facilitação do Comércio (GTFAC), criado em 2008. 

O artigo 23.2 do Acordo de Facilitação de Comércio (AFC) da Organização Mundial 

de Comércio (OMC) determina que cada país deve estabelecer um comitê nacional sobre 

facilitação de comércio a fim de permitir a coordenação entre os órgãos domésticos e a 

implementação do AFC. O Comitê Nacional de Facilitação de Comércio (Confac) da CAMEX, 

criado por meio do Decreto nº 8.807, de 2016, e instituído novamente pelo Decreto nº 10.373, 

de 26 de maio de 2020, cumpre exatamente essa função. O Brasil foi o primeiro país da América 

do Sul a colocar em funcionamento um Comitê Nacional de Facilitação de Comércio conforme 

determina o AFC. 

No que tange aos comentários relativos ao ônus da carga tributária inerente ao processo 

de despacho aduaneiro (Cofins-Importação e Recuperação, Taxa SISCOMEX, inclusão das 

despesas com capatazia no imposto de importação), cumpre ressaltar que a SE-Camex tem 

trabalhado para reduzir a tributação incidente no comércio exterior, navegação de cabotagem e 

longo curso e serviços. Entre as prioridades atuais estão a redução do AFRMM de 25% para 

10% no âmbito do PL da Cabotagem e retirada das despesas de capatazia do valor aduaneiro na 

importação por meio do projeto de Medida Provisória do Ambiente de Negócios, cuja redação 

inicial foi proposta pelo Ministério da Economia. 

Além disso, o órgão considera importante a revisão da Taxa SICOMEX para que o 

tributo se adeque aos requisitos legais do CTN e do AFC OMC, ema alinhamento com as 

normas tributárias atualmente vigentes e as competências legais da Secretaria Especial da 

Receita Federal do Brasil.  
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Ademais, a SE-Camex tem considerado importante a revisão da Taxa SICOMEX para 

que o tributo se adeque aos requisitos legais do Código Tributário Nacional e do Acordo de 

Facilitação de Comércio da Organização Mundial do Comércio – OMC. 

Além da já mencionada Medida Provisória do Ambiente de Negócios, encontra-se em 

andamento o Projeto de Lei nº 4199/20, de incentivo à navegação de cabotagem (entre portos 

nacionais), conhecido como BR do Mar, que em 8 de dezembro de 2020 passou pela aprovação 

de seu texto base junto ao Congresso Nacional. Referido projeto libera progressivamente o uso 

de navios estrangeiros no Brasil sem a obrigação de contratar a construção de unidades em 

estaleiros locais. O texto prevê, já a partir da publicação da futura lei, que empresas poderão 

alugar embarcações para atuar no transporte de cargas. 

 

1.2.Impactos do controle aduaneiro informatizado para a movimentação de 

embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados 

As contribuições recebidas abordaram os entraves causados em razão de dificuldades 

operacionais dos sistemas e formulários disponibilizados e exigência de apresentação de 

documentos físicos pelos interessados para o processamento do despacho aduaneiro. 

Em consonância com a Lei n 13.874/2019 e o Decreto nº 10.411/2020, a Agenda 

Regulatória para a Melhoria do Ambiente de Investimentos se destina ao levantamento de 

normas infralegais com impacto nos investimentos estrangeiros com vistas a conferir mais 

transparência e segurança jurídica, com alinhamento às melhores práticas internacionais.  

Conforme informa a Secretaria Especial da Receita Federal em seu website 

(https://receita.economia.gov.br/), o art. 571 do Regulamento Aduaneiro estabelece que o 

desembaraço aduaneiro na importação é o ato pelo qual é registrada a conclusão da conferência 

aduaneira. Concluída a conferência, a mercadoria será imediatamente desembaraçada, 

conforme disposto no art. 48 da IN SRF nº 680/2006. 

São condições para o desembaraço aduaneiro: 

(i) A apresentação do Certificado de Origem quando sua entrega foi postergada com 

base em Termo de Responsabilidade nos termos do § 2º do art. 19 da IN SRF nº 

680/2006 nas importações de produtos a granel ou perecíveis originários dos demais 

países integrantes do Mercado Comum do Sul (Mercosul); 
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(ii) Na entrega fracionada o desembaraço será registrado no Siscomex por ocasião do 

despacho do último lote relativo à DI (§ 4º do art. 61 da IN SRF nº 680/2006). 

(iii) Em se tratando de entrega antecipada de mercadoria, nas hipóteses previstas no art. 

47 da IN SRF nº 680/2006, o desembaraço aduaneiro será realizado após 5 (cinco) 

dias úteis da realização da entrega, ou do fim do prazo para a entrega dos 

documentos de instrução da DI. Havendo exigência fiscal não cumprida, será 

formalizado auto de infração e, depois da ciência do auto pelo importador, a DI será 

desembaraçada (art. 48, §7º da IN SRF nº 680/2006). 

(iv) Nos casos de registro antecipado da DI, o desembaraço aduaneiro será realizado 

somente depois da complementação ou retificação dos dados da declaração, no 

Siscomex, e do pagamento de eventual diferença de crédito tributário relativo à 

declaração, aplicando-se a legislação vigente na data do registro da declaração, em 

cumprimento ao disposto no art. 73 do Regulamento Aduaneiro. Nessa situação, 

quando também se tratar de entrega antecipada da carga, havendo exigência fiscal 

não atendida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, esta será formalizada em auto de 

infração e, depois da ciência deste pelo importador, a DI será desembaraçada (art. 

50 da IN SRF nº 680/2006). 

(v) Nos casos em que a conclusão da conferência aduaneira dependa unicamente do 

resultado de análise laboratorial, a mercadoria poderá ser desembaraçada mediante 

assinatura de Termo de Entrega de Mercadoria Objeto de Ação Fiscal, pelo qual o 

importador será informado de que a importação se encontra sob procedimento fiscal 

de revisão interna (§ 4º do art. 48 da IN SRF nº 680/2006). 

(vi) Entretanto, a entrega não será autorizada quando a autoridade aduaneira tiver 

dúvidas quanto à aplicação de medidas de proibição ou de restrição sobre a 

mercadoria objeto de coleta de amostras para análise (item 2 do art. 70 da Decisão 

CMC nº 50/2004 internalizada pelo Decreto nº 6.870/2009). 

(vii) No despacho para consumo de bens ingressados no País sob o regime de admissão 

temporária deverá ser apresentado o comprovante de pagamento do ICMS ou 

documento de efeito equivalente, tendo em vista o disposto no inciso IX do art. 12 

da Lei Complementar nº 87/1996. 

(viii) O desembaraço aduaneiro de armas de fogo e de munição ficará condicionado ao 

cumprimento das normas específicas sobre marcação estabelecidas pelo Comando 

do Exército, conforme disposto no § 2º do art. 44 do Decreto nº 9.847/2019 que 

regulamentou a Lei nº 10.826/2003 que dispõe sobre a aquisição, o cadastro, o 
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registro, a posse, o porte e a comercialização de armas de fogo e de munição e sobre 

o Sistema Nacional de Armas e o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. 

Não serão desembaraçadas: 

(i) Mercadorias cuja exigência de crédito tributário no curso da conferência aduaneira 

esteja pendente de atendimento, salvo nas hipóteses autorizadas pelo Ministro de 

Estado da Fazenda, mediante a prestação de garantia (art. 48, § 1º da IN SRF nº 

680/2006); 

(ii) Mercadorias que sejam consideradas, pelos órgãos competentes, nocivas à saúde, ao 

meio ambiente ou à segurança pública, ou que descumpram controles sanitários, 

fitossanitários ou zoossanitários, ainda que em decorrência de avaria, devendo tais 

mercadorias ser obrigatoriamente devolvidas ao exterior ou, caso a legislação 

permita, destruídas, sob controle aduaneiro, às expensas do obrigado (art. 574 

do Regulamento Aduaneiro). 

(iii) Sem prestação de garantia prévia em mercadoria objeto de apreensão anulada por 

decisão judicial não-transitada em julgado na forma do art. 573 do Regulamento 

Aduaneiro. 

Cumpre informar que o importador que manifeste inconformidade com relação à 

exigência formulada no Siscomex poderá ter a mercadoria desembaraçada, a partir da 

impugnação do Auto de Infração, e mediante a apresentação de garantia, no valor do montante 

exigido no auto de infração, nos termos da Portaria MF nº 389/1976. 

 

1.3.Recof-Sped (Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle 

Informatizado do Sistema Público de Escrituração Digital) e operações de 

industrialização 

As contribuições recebidas abordaram as dificuldades por parte dos interessados 

quanto à simplificação do sistema, compensação dos tributos suspensos e prazos para registro 

em sistema informatizado.  

Em consonância com a Lei n 13.874/2019 e o Decreto nº 10.411/2020, a Agenda 

Regulatória para a Melhoria do Ambiente de Investimentos se destina ao levantamento de 

normas infralegais com impacto nos investimentos estrangeiros com vistas a conferir mais 

transparência e segurança jurídica, com alinhamento às melhores práticas internacionais.  



13 
 

Conforme informa a Secretaria Especial da Receita Federal em seu website 

(https://receita.economia.gov.br), o Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob 

Controle Aduaneiro Informatizado (Recof) e o Regime Aduaneiro Especial de Entreposto 

Industrial sob Controle Informatizado do Sistema Público de Escrituração Digital (Recof-Sped) 

permitem à empresa beneficiária importar ou adquirir no mercado interno, com suspensão do 

pagamento de tributos federais (e, em alguns casos, estaduais*), mercadorias a serem 

submetidas a operações de industrialização de produtos destinados à exportação ou ao mercado 

interno. É também permitido que parte da mercadoria admitida no regime, no estado em que 

foi importada ou depois de submetida a processo de industrialização, seja despachada para 

consumo. A mercadoria, no estado em que foi importada, poderá também ser exportada, 

reexportada ou destruída. 

São requisitos para habilitação: (i) Dispor de sistema de controle do regime com acesso 

permanente à RFB; (ii) Estar adimplente com as obrigações de entrega da EFD ICMS/IPI; (iii) 

Ser pessoa jurídica habilitada a operar no comércio exterior, nos termos da Instrução Normativa 

RFB nº 1.603, de 2015, exceto nas submodalidades limitada e expressa (cujo limite para 

importação seja igual ou inferior a US$50.000,00 em cada período consecutivo de seis meses); 

(iv) Ser optante pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE); (v) Não ter sido submetida ao 

regime especial de fiscalização de que trata o art. 33 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 

1996, nos últimos 3 anos; (vi)  Cumprir os requisitos de regularidade fiscal perante a Fazenda 

Nacional, para o fornecimento de certidão conjunta, negativa ou positiva com efeitos de 

negativa, com informações da situação quanto aos tributos administrados pela RFB e quanto à 

Dívida Ativa da União (DAU), administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN); e (vii) Possuir autorização para o exercício da atividade, expedida pela autoridade 

aeronáutica competente, se for o caso.  

A lista de empresas habilitadas e as estatísticas dos regimes estão disponíveis do 

website da Secretaria Especial da Receita Federal: https://receita.economia.gov.br.  

 

5.2. TEMA: AÉREO 

1. Exploração do serviço aéreo 

1.1.Requisitos do processo de concessão para exploração de serviços regulares de 

transporte aéreo 
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Foram apontados entraves quanto à lentidão na liberação de cargas e reduzida 

automatização dos serviços prestados, bem como o interesse na aceleração do processo do setor 

por meio da adoção de aperfeiçoamentos normativos, especialmente do Código Brasileiro de 

Aeronáutica. 

Em consonância com a Lei n 13.874/2019 e o Decreto nº 10.411/2020, a Agenda 

Regulatória para a Melhoria do Ambiente de Investimentos se destina ao levantamento de 

normas infralegais com impacto nos investimentos estrangeiros com vistas a conferir mais 

transparência e segurança jurídica, com alinhamento às melhores práticas internacionais.  

Cumpre esclarecer que não se encontra no escopo da presente Agenda a análise de 

normas primárias do sistema jurídico brasileiro (Constituição, leis, decretos e outras normas de 

semelhante hierarquia).  De toda forma, a contribuição foi encaminhada ao órgão competente 

para conhecimento. 

 

2. Coordenação de SLOTs 

2.1. Diminuição da concentração de mercado e melhoria da concorrência no setor 

- Modelo de alocação de horários de chegadas e partidas em aeroportos 

coordenados (SLOTs) 

As contribuições versaram a necessidade de modernização do modelo regulatório, com 

a superação de dificuldades do modelo de alocação de horários de chegadas e partidas em 

aeroportos coordenados (SLOTs) e necessidade do fomento ao desenvolvimento da aviação 

regional. 

O tema se encontra em fase de estudos na ANAC, constando de sua Agenda 

Regulatória. Nesse sentido, foi realizada ampla tomada de subsídios no final de 2019 e início 

de 2020, com a finalidade de fundamentar os estudos técnicos, em que se obteve contribuições 

bastante qualificadas (https://www.anac.gov.br/participacao-social/agenda-regulatoria).  

No âmbito da ANAC, a Coordenação de Slots tem como objetivo regrar o acesso à 

infraestrutura em aeroportos saturados, buscando harmonizar a demanda por operações aéreas 

com a capacidade aeroportuária disponível. 

A ANAC desempenha o papel de coordenador responsável pela alocação de slots nos 

aeroportos coordenados do Brasil. A atividade de coordenação de slots é desempenhada com 

independência e segue os princípios da transparência, não-discriminação, imparcialidade e 

utilização eficiente da capacidade aeroportuária declarada. 
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Cumpre ressaltar que com o objetivo de padronizar o processo de alocação de 

infraestrutura aeroportuária, a Infraero está seguindo, nos aeroportos sob sua administração, os 

mesmos prazos e procedimentos utilizados nos aeroportos coordenados e de interesse. 

 

4.Transformação digital 

4.1. Requisitos para utilização de documentos natodigitais 

Foram apontados entraves na liberação de cargas e na integração de dados dos 

aeroportos nacionais.  

Em consonância com a Lei n 13.874/2019 e o Decreto nº 10.411/2020, a Agenda 

Regulatória para a Melhoria do Ambiente de Investimentos se destina ao levantamento de 

normas infralegais com impacto nos investimentos estrangeiros com vistas a conferir mais 

transparência e segurança jurídica, com alinhamento às melhores práticas internacionais.  

Com relação ao tema, cumpre ressaltar que o processo eletrônico no âmbito da ANAC 

sofreu recentemente alterações por meio da Resolução nº 520, de 3 de julho de 2019. 

Informações adicionais podem ser obtidas no website da agência em https://www.anac.gov.br.  

 

5.3. TEMA: DEFESA 

1. Produtos de Defesa 

1.2. Política Nacional de Indústria da Defesa, especialmente quanto aspectos de 

Financiamento e Garantias, Tributação e Orçamento 

As contribuições apresentadas apontaram as dificuldades do alcance do regime 

tributário para a indústria de defesa – RETID, motivo pelo qual sugerem o aperfeiçoamento da 

legislação para permitir a desoneração das indústrias fornecedoras da base industrial de defesa 

– BID. 

De acordo com o Ministério da Defesa, em que pesem as dificuldades apresentadas 

pelo setor produtivo, o Regime Especial Tributário para a Indústria de Defesa (Retid), instituído 

pela Lei nº 12.598, de 22 de março de 2012 e regulamentado pelo Decreto nº 8.122, de 16 de 

outubro de 2013, é o atual regime legal, regulatório e tributário especial estabelecido para a 

indústria nacional de defesa, visando aumentar o seu poder de competitividade em relação às 

considerações comerciais do mercado externo. 



16 
 

Sobre o assunto, vale registrar que a legislação mapeou a atuação de cada um dos 

órgãos envolvidos, ficando o Ministério da Defesa responsável pelo processo de 

credenciamento das Empresas Estratégicas de Defesa (EED), elencadas como beneficiárias do 

Retid, e à Receita Federal do Brasil (RFB) coube estabelecer a forma e o procedimento de 

habilitação ao Regime, oportunidade em que foi publicada a Instrução Normativa RFB nº 

1.454/14, de 25 de fevereiro de 2014. 

Por fim, consolidando os questionamentos colhidos das EED, o Ministério da Defesa 

realizou consultou a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, o que gerou a Solução de 

Consulta Cosit nº 71, de 18 de junho de 2018, contendo diversos esclarecimentos em relação 

aos aspectos inerentes à fruição dos benefícios do Retid, proporcionando maior clareza no que 

tange à interpretação da legislação tributária federal aplicável. 

 

5.4. TEMA: ENERGIA 

Foram apresentadas contribuições relativas aos seguintes temas: 

1.1. Fornecimento de energia elétrica para o serviço público de iluminação pública: 

padronização de contratos, prazos e procedimentos 

1.2. Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica na 

Amazônia Legal 

2.1.  Atendimento ao Público e transformação digital, especialmente quanto às medidas 

para desburocratizar a regulamentação e para dar mais segurança na avaliação de investimentos 

na modernização do processo de atendimento 

3.1.  Micro e Minigeração distribuída, especialmente no aspecto econômico do Sistema 

de Compensação de Energia, sobretudo nos casos em que a geração distribuída seja instalada 

em unidade consumidora distinta daquela na qual ocorre o consumo 

3.1.  Micro e Minigeração distribuída, especialmente no aspecto econômico do Sistema 

de Compensação de Energia, sobretudo nos casos em que a geração distribuída seja instalada 

em unidade consumidora distinta daquela na qual ocorre o consumo 

4.2.  Garantias Financeiras do Mercado de Curto Prazo  

4.3.  Processo de Contabilização e Liquidação Financeira do Mercado de Curto Prazo - 

MCP na CCEE 
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5.1. Comercialização varejista, sob a ótica da abertura de mercado (flexibilização dos 

requisitos de migração para o ACL) e da viabilidade de agregação de dados de medição 

5.2.  Revisão da taxa de remuneração regulatória para os segmentos de Geração, 

Transmissão e Distribuição (Submódulos 2.4, 9.1 e 12.3 do PRORET) 

 5.5. Venda de excedentes das distribuidoras 

7.1. Autorização de Comercializadores de Energia 

 

Com relação aos assuntos acima, cumpre informar que, de acordo com o Ministério de 

Minas e Energia, as Agências Reguladoras vinculadas a esta Pasta (Agência Nacional de 

Energia Elétrica - Aneel, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP 

e Agência Nacional de Mineração - ANM) publicam e/ou atualizam suas agendas regulatórias 

referentes aos setores de sua competência, em conformidade com o art. 21 da Lei nº 13.848, de 

25 de junho de 2019 (Lei das Agências). Nesse sentido, recomenda-se o direcionamento para 

websites das respectivas agências reguladoras, onde terão condições de obter informações mais 

atualizadas e precisas sobre a Agenda Regulatória dessas instituições. 

 

 

5.5. TEMA: FINANCIAMENTO, SEGUROS E MERCADO DE CAPITAIS  

1. Negócios inovadores em atividades regulamentadas no mercado de valores 

mobiliários 

1.1. Constituição e funcionamento de ambiente regulatório experimental 

(sandbox regulatório) que permite testar modelos de negócio inovadores 

As contribuições versaram sobre os entraves decorrentes da ausência de uma 

governança para o funcionamento das transações digitais, com consequente mitigação de 

chance de falhas (risco operacional) e tentativas de fraudes, além da necessidade de reforma e 

consolidação das regras que dispõem sobre ofertas públicas de distribuição de valores 

mobiliários nos mercados primário ou secundário, para simplificar e acelerar a concessão de 

registro e compatibilizar com recentes recomendações da Organização Internacional das 

Comissões de Valores – IOSCO. 
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Com relação ao tema, cumpre ressaltar que a Comissão de Valores Mobiliários editou 

recentemente a Instrução CVM nº 626, de 15 de maio de 2020, que institui o regime de sandbox 

regulatório, o qual já se encontra em vigência e operação.  

Ressalte-se também proposta de revisão da regulamentação de ofertas públicas, em 

que uma das pautas é a redução de custos de observância. 

Por fim, em relação aos entraves para os registros, o referido órgão entende que o 

registro eletrônico de operações poderia ser estendido a modalidades que hoje exigem 

documentos físicos, que não raro exigem interações com RGIs e documentos físicos de toda 

sorte. Todavia, mudanças nesses aspectos exigiriam alterações legislativas, com destaque para 

a Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973). Quanto a isso, cumpre esclarecer que em 

consonância com a Lei n 13.874/2019 e o Decreto nº 10.411/2020, a Agenda Regulatória para 

a Melhoria do Ambiente de Investimentos se destina ao levantamento de normas infralegais 

com impacto nos investimentos estrangeiros com vistas a conferir mais transparência e 

segurança jurídica, com alinhamento às melhores práticas internacionais. Não se encontra no 

escopo da presente Agenda a análise de normas primárias do sistema jurídico brasileiro 

(Constituição, leis, decretos e outras normas de semelhante hierarquia).  

 

6. Ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários nos mercados primário 

ou secundário 

6.1. Reforma e consolidação das regras que dispõem sobre ofertas públicas de 

distribuição de valores mobiliários nos mercados primário ou secundário, para 

simplificar e acelerar a concessão de registro e compatibilizar com recentes 

recomendações da IOSCO 

Foram apresentadas contribuições que destacaram o interesse na modernização dos 

sistemas de ofertas públicas de valores mobiliários, com a adoção de vias digitais. 

Em consonância com a Lei n 13.874/2019 e o Decreto nº 10.411/2020, a Agenda 

Regulatória para a Melhoria do Ambiente de Investimentos se destina ao levantamento de 

normas infralegais com impacto nos investimentos estrangeiros com vistas a conferir mais 

transparência e segurança jurídica, com alinhamento às melhores práticas internacionais. 

Cumpre informar que o tema está sendo acompanhado pela Comissão de valores Mobiliários – 

CVM e as contribuições serão encaminhadas para os órgãos competentes. 
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11. Registro e Risco de Operações 

11.1. Garantias e mitigadores de risco 

Foram apresentadas contribuições que destacaram o interesse na atualização da Lei de 

Falências e na alteração da Lei 9.818/99, com a finalidade de introdução de autorização legal 

para o Fundo de Garantia à Exportação (FGE) possa realizar operações de garantia ao 

investimento de empresas brasileiras no exterior.  

Em consonância com a Lei n 13.874/2019 e o Decreto nº 10.411/2020, a Agenda 

Regulatória para a Melhoria do Ambiente de Investimentos se destina ao levantamento de 

normas infralegais com impacto nos investimentos estrangeiros com vistas a conferir mais 

transparência e segurança jurídica, com alinhamento às melhores práticas internacionais. De 

toda forma, a contribuição será encaminhada para os órgãos competentes. 

 

11.2.  Sistema de Registro de Operações 

As contribuições versaram sobre os entraves na utilização do sistema de registro de 

operações e sua necessidade de digitalização. 

Em consonância com a Lei n 13.874/2019 e o Decreto nº 10.411/2020, a Agenda 

Regulatória para a Melhoria do Ambiente de Investimentos se destina ao levantamento de 

normas infralegais com impacto nos investimentos estrangeiros com vistas a conferir mais 

transparência e segurança jurídica, com alinhamento às melhores práticas internacionais.  

As informações sobre o Sistema de Registro de Operações podem ser obtidas no 

website da Superintendência de Seguros Privados, em 

http://www.susep.gov.br/menu/informacoes-ao-mercado/sistema-de-registro-de-operacoes.  

 

5.6. TEMA: MINERAÇÃO 

Foram apresentadas contribuições relativas aos seguintes temas: 

1.1. Procedimentos operacionais, que visam à simplificação do processo de obtenção 

de Alvará de Autorização de Pesquisa Mineral – Requerimento eletrônico de pesquisa (Plano 

Lavra) 
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2.1. Utilização do título minerário como garantia para fins de financiamento 

3.1. Requisitos para outorga de títulos 

3.1. Requisitos para outorga de títulos 

4.1. Procedimentos e parâmetros técnicos descritos nas Normas Reguladoras da 

Mineração – NRM´s 20.4 e 20.5 

5.1. Simplificação de procedimentos e segurança jurídica para o aproveitamento de 

resíduos da mineração 

6.1. Regras de cobrança e distribuição da CFEM 

9.1. Procedimento de oferta pública de áreas para dinamizar o setor mineral 

 

Com relação aos assuntos acima cumpre informar que, de acordo com o Ministério de 

Minas e Energia, as Agências Reguladoras vinculadas a esta Pasta (Agência Nacional de 

Energia Elétrica - Aneel, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP 

e Agência Nacional de Mineração - ANM) publicam e/ou atualizam suas agendas regulatórias 

referentes aos setores de sua competência, em conformidade com o art. 21 da Lei nº 13.848, de 

25 de junho de 2019 (Lei das Agências). Nesse sentido, recomenda-se o direcionamento para 

websites das respectivas agências reguladoras, onde terão condições de obter informações mais 

atualizadas e precisas sobre a Agenda Regulatória dessas instituições. 

 

5.7. TEMA: PETRÓLEO E GÁS 

1.1. Regime tributário e aduaneiro especial de utilização econômica de bens destinados 

às atividades de exploração, desenvolvimento e produção das jazidas de petróleo e de gás 

natural (Repetro-Sped) 

As contribuições versaram sobre o interesse no aperfeiçoamento do sistema de 

proposto, tendo em vista as dificuldades em atrair interessados para investir em novos ativos.  

Em consonância com a Lei n 13.874/2019 e o Decreto nº 10.411/2020, a Agenda 

Regulatória para a Melhoria do Ambiente de Investimentos se destina ao levantamento de 

normas infralegais com impacto nos investimentos estrangeiros com vistas a conferir mais 

transparência e segurança jurídica, com alinhamento às melhores práticas internacionais.  
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De acordo com a Secretaria Especial da Receita Federal, o Repetro-Sped é um regime 

aduaneiros relativo ao setor de óleo e gás, que possibilita a produção, aquisição e/ou importação 

permanente ou temporária de bens utilizados nas atividades de exploração e produção de 

petróleo e gás natural com desoneração total ou parcial da cadeia. É regulamentado pela 

Instrução Normativa RFB nº 1413/2013 e suas respectivas alterações. Como regra, é destinado 

exclusivamente para as seguintes pessoas jurídicas habilitadas pela RFB: 

1) a operadora, pessoa jurídica de direito privado contratada pela Agência Nacional de 

Petróleo nos termos da Lei nº 9.478, de 1997, da Lei nº 12.276, de 2010, ou da Lei nº 12.351, 

de 2010 (IN RFB nº 1.781, de 2017, art. 4º,  § 1º , inciso I); 

2) a contratada pela operadora, em afretamento por tempo ou para a prestação de 

serviços, para execução das atividades de exploração ou produção de petróleo e de gás natural 

(IN RFB nº 1.781, de 2017, art. 4º, § 1º, inciso II, alínea a); e 

3) a subcontratada da pessoa jurídica mencionada no item 2 acima para a execução de 

determinada atividade prevista no contrato firmado entre a operadora e a pessoa jurídica 

contratada (IN RFB nº 1.781, de 2017, art. 4º, § 1º, inc. II, alínea b). 

A habilitação é dispensada para a fabricante ou para a empresa comercial exportadora 

de que trata o Decreto-Lei nº 1.248, de 29 de novembro de 1972, porque tais empresas não 

importam bens com fundamentação no Repetro-Sped. Da mesma forma, não exploram as 

atividades descritas no artigo 1º da IN RFB nº 1.781, de 2017. 

As pessoas jurídicas mencionadas nos itens 1 a 3 acima devem ser sediadas e 

estabelecidas no País. Porém, quando a contratada for uma empresa estrangeira, por não estar 

sediada no País, ela não poderá importar os bens a serem admitidos no regime ou prestar os 

serviços diretamente. Além disso, também não poderá designar pessoa jurídica para em seu 

nome importar os bens, tendo em vista que sua base normativa foi retirada do direito aduaneiro 

em razão da revogação do § 3º do artigo 461-A do Regulamento Aduaneiro. 

Desta forma, não será concedido aplicação do regime para empresa contratada ou 

subcontratada que não seja habilitada ao Repetro-Sped. 

Além disso, quando a operadora for a responsável pelo pagamento dos valores 

relativos a afretamento a casco nu, locação, cessão, disponibilização ou arrendamento para a 

empresa proprietária do bem no exterior, ela será a beneficiária do regime na condição de 

importador e deverá instruir o pedido de aplicação do regime com o referido contrato (IN RFB 

nº 1.781, de 2017, art. 14, § 6º). 
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A pessoa jurídica contratada ou subcontratada para a prestação de serviço relacionado 

à operação de embarcação de apoio marítimo somente poderá utilizar-se do Repetro-Sped se 

comprovar, no momento da habilitação, de que está qualificada pela Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários (ANTAQ) como empresa brasileira de navegação (EBN) 

(Regulamento Aduaneiro, art. 461-A, § 5º). 

O Manual do REPETRO tem como objetivo orientar os servidores públicos, os 

importadores e os demais intervenientes sobre os procedimentos relativos: 

a) ao regime aduaneiro especial de exportação e importação de bens destinados às 

atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de gás natural (Repetro), disciplinado 

na IN RFB nº 1.415, de 2013; 

b) ao regime tributário e aduaneiro especial de utilização econômica de bens 

destinados às atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e de gás 

natural (Repetro-Sped), disciplinado na IN RFB nº 1.781, de 2017; e 

c) ao regime especial de industrialização de bens destinados às atividades de 

exploração, de desenvolvimento e de produção de petróleo, de gás natural e de outros 

hidrocarbonetos fluidos (Repetro-Industrialização), disciplinado pela IN RFB nº 1.901, de 

2019. 

Os procedimentos previstos no e-Manual que contenham a expressão "conteúdo 

vinculante" e a guia "Perguntas e Respostas" são de observância obrigatória para os servidores 

da RFB e para os beneficiários do regime, nos termos do art. 41 da IN RFB nº 1.781, de 29 de 

dezembro de 2017 (IN RFB nº 1.781, de 2017, art. 41; Portaria Coana nº 82, de 2020). 

 

5.8. TEMA: PREVIDENCIÁRIO 

2. Tributação e arrecadação 

2.1. Tributação previdenciária e arrecadação das contribuições sociais destinadas 

à Previdência Social e as destinadas a outras entidades ou fundos 

As contribuições versaram sobre as dificuldades decorrentes da carga tributária, da 

quantidade de normas regulamentadores e de obrigações acessórias, tendo sido ressaltada a 

importância de maior simplificação por meio de uma reforma tributária.  
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Em consonância com a Lei n 13.874/2019 e o Decreto nº 10.411/2020, a Agenda 

Regulatória para a Melhoria do Ambiente de Investimentos se destina ao levantamento de 

normas infralegais com impacto nos investimentos estrangeiros com vistas a conferir mais 

transparência e segurança jurídica, com alinhamento às melhores práticas internacionais.  

Cumpre esclarecer que não se encontra no escopo da presente Agenda a análise de 

normas e de projetos de normas de hierarquia primária no sistema jurídico brasileiro 

(Constituição, leis, decretos e outras normas de semelhante hierarquia).  De toda forma, a 

contribuição será encaminhada ao órgão competente para conhecimento. 

Informações adicionais podem ser obtidas no website da Secretaria Especial da Receita 

Federal em https://receita.economia.gov.br/.  

 

5.9. TEMA: SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA  

1. Medicamentos 

1.1. Critérios para a concessão e renovação do registro de medicamentos com 

princípios ativos sintéticos e semissintéticos, classificados como novos, 

genéricos e similares 

As contribuições versaram sobre a RDC nº 200/2017 da ANVISA, que trata da 

regulação de medicamentos sintéticos e semissintéticos no Brasil.  

Conforme informado pela ANVISA, a RDC nº 200/2017 representou um avanço na 

regulação de medicamentos sintéticos e semissintéticos no Brasil por ter viabilizado o registro 

de algumas inovações em medicamentos, flexibilizando as provas de segurança e eficácia para 

o registro de duas categorias: medicamento com o mesmo Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) 

de medicamento novo já registrado; e medicamento com Inovação Diversa. 

Entretanto, as demais categorias de medicamentos novos e inovadores (nova 

associação, nova forma farmacêutica, nova concentração, nova via de administração e nova 

indicação terapêutica) não foram incluídas na flexibilização das provas de segurança e eficácia 

da RDC nº 200/2017. Sendo assim, para estas categorias, os requerimentos regulatórios são 

fixos, não sendo possível discutir previamente uma proposta de desenvolvimento clínico 

alternativa que seja suficiente para comprovar a segurança e eficácia para subsidiar o registro. 

Estes requerimentos regulatórios fixos não estão alinhados com a tendência global de 

avaliar se as provas de segurança e eficácia são suficientes para o registro com base nas 

características do medicamento e no seu risco sanitário, sem a definição prévia das provas a 
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serem apresentadas. Além disso, dificulta a entrada no mercado de medicamentos, podendo 

deixar a população sem acesso a importantes alternativas terapêuticas que podem resultar em 

uma maior facilidade de administração, maior eficácia e menos reações adversas. 

A atual RDC 200/17 apresenta categorias definidas que trazem uma rigidez que 

impossibilita o enquadramento de medicamentos inovadores. Ou seja, a atual RDC de registro 

apresenta uma barreira regulatória a inovações não previstas de modo literal no texto da RDC. 

Recentemente foi aprovada em reunião de Diretoria Colegiada da Anvisa a revisão da RDC 

200/17, conforme VOTO Nº 184/2020/SEI/DIRE2/ANVISA da Dir. Alessandra Bastos Soares, 

Processo nº 25351.902929/2019-34. Porém, a consulta pública não foi aberta. 

O setor regulado aguarda a abertura da consulta pública para a revisão da referida 

RDC. 

O objetivo da proposta de revisão dos requisitos para comprovação da segurança e 

eficácia de medicamentos novos e inovadores da RDC nº 200/2017 é flexibilizar a fonte das 

informações a serem apresentadas para a comprovação da segurança e da eficácia para o registro 

de medicamentos novos e inovadores sintéticos e semissintéticos, permitindo a utilização de 

dados já conhecidos sobre um determinado Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) e evitando a 

replicação de estudos que não sejam cientificamente necessários. Também busca uma 

harmonização com os requerimentos técnicos internacionais e permite uma maior interação 

entre o setor regulado e a Agência. A grande inovação esperada com essa revisão é a criação de 

duas vias de desenvolvimento para obtenção das informações clínicas e não clínicas que devem 

ser apresentadas para a avaliação do benefício-risco do registro de medicamentos novos e 

inovadores: a via de desenvolvimento completo e a via de desenvolvimento abreviado. 

 

2. Alimentos  

2.1. Requisitos para avaliação de novos alimentos e novos ingredientes e 

melhoria do procedimento com vistas à maior efetividade, proporcionalidade e celeridade 

das avaliações do órgão regulador 

As contribuições recebidas versaram sobre as dificuldades e barreiras resultantes da 

ausência de clareza sobre algumas legislações e da sobreposição de regulação por alguns 

órgãos, o que tem dificuldade o processo interpretativo de normas. 

Em consonância com a Lei n 13.874/2019 e o Decreto nº 10.411/2020, a Agenda 

Regulatória para a Melhoria do Ambiente de Investimentos se destina ao levantamento de 
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normas infralegais com impacto nos investimentos estrangeiros com vistas a conferir mais 

transparência e segurança jurídica, com alinhamento às melhores práticas internacionais. 

Assim, questões relativas à clareza, simplificação e reformulação da estrutura das normas serão 

analisadas pelo órgão competente de acordo com as suas prioridades regulatórias, sem prejuízo 

do acompanhamento do tema por esta SE- CAMEX. 

 

5.10. TEMA: TRANSPORTES 

3. Marco Regulatório do Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros 

3.1.Revisão para que o mercado de transporte rodoviário regular interestadual de 

passageiros atue em ambiente de livre e aberta competição com liberdade 

tarifária 

As contribuições versaram sobre as dificuldades para inserção de investidores de 

menor porte no mercado de transporte, a sugestão de adoção de processos simplificados de 

contratação e licitação e a importância de técnicas de harmonização e simplificação normativas.  

Em consonância com a Lei n 13.874/2019 e o Decreto nº 10.411/2020, a Agenda 

Regulatória para a Melhoria do Ambiente de Investimentos se destina ao levantamento de 

normas infralegais com impacto nos investimentos estrangeiros com vistas a conferir mais 

transparência e segurança jurídica, com alinhamento às melhores práticas internacionais.  

Cumpre esclarecer que o sistema de contratações públicas por licitação tem 

fundamento no artigo 37, caput da Constituição Federal, que rege o funcionamento da 

Administração Pública. Assim, qualquer procedimento de contratação deverá ser regido pela 

Lei nº 8666/1993 e pelos princípios da Administração Pública, para maior integridade, 

transparência e oportunidade de participação (legalidade, impessoalidade, moralidade, 

igualdade, publicidade, probidade administrativa, e julgamento objetivo). 

Assim, questões relativas à clareza, simplificação e reformulação da estrutura das 

normas serão analisadas pelo órgão competente de acordo com as suas prioridades regulatórias, 

sem prejuízo do acompanhamento do tema por esta SE- CAMEX. 

 

4. Serviços públicos associados ao transporte ferroviário de cargas  
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4.1. Disciplinar o serviço adequado de transporte ferroviário de cargas, de tráfego 

ferroviário e de operações acessórias (conceituações sobre o serviço, criação de 

indicadores e estabelecimento de padrões mínimos de referência) 

As contribuições trataram sobre a necessidade de disciplinar o serviço adequado de 

transporte ferroviário de cargas, de tráfego ferroviário e de operações acessórias (conceituações 

sobre o serviço, criação de indicadores e estabelecimento de padrões mínimos de referência) e 

a reduzida visibilidade de informações publicadas nos sites do Governo Federal. 

Em consonância com a Lei n 13.874/2019 e o Decreto nº 10.411/2020, a Agenda 

Regulatória para a Melhoria do Ambiente de Investimentos se destina ao levantamento de 

normas infralegais com impacto nos investimentos estrangeiros com vistas a conferir mais 

transparência e segurança jurídica, com alinhamento às melhores práticas internacionais.  

As informações sobre o tema também podem ser obtidas no website da Agência 

Nacional de Transportes Terrestres em https://portal.antt.gov.br.   

As questões apresentadas foram encaminhadas ao órgão competente e, se necessário, 

poderão fazer parte da Agenda Regulatória.   

 

5. Acesso dos Operadores Ferroviários Independentes ao Subsistema Ferroviário 

Federal – SFF  

5.1. Regulamentos relativos ao acesso dos Operadores Ferroviários Independentes 

ao Subsistema Ferroviário Federal – SFF, por meio do compartilhamento de 

infraestrutura ferroviária e de recursos operacionais, na modalidade de Direito de 

Passagem ou Tráfego Mútuo 

Foram encaminhas contribuições sobre os entraves existentes em razão das reduzidas 

opções da malha ferroviária e terminais de transferência.  

Em consonância com a Lei n 13.874/2019 e o Decreto nº 10.411/2020, a Agenda 

Regulatória para a Melhoria do Ambiente de Investimentos se destina ao levantamento de 

normas infralegais com impacto nos investimentos estrangeiros com vistas a conferir mais 

transparência e segurança jurídica, com alinhamento às melhores práticas internacionais.  

As questões apresentadas foram encaminhadas ao órgão competente e, se necessário, 

poderão fazer parte da Agenda Regulatória.   
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8. Vale-Pedágio  

8.1. Modernizar os conceitos estabelecidos na Resolução ANTT nº 2.885/2008 e 

aprimorar o processo de habilitação de Fornecedoras de Vale-Pedágio obrigatório 

As contribuições trataram dos entraves resultantes de poucas opções de empresas que 

fornecem Vale Pedágio.  

Em consonância com a Lei n 13.874/2019 e o Decreto nº 10.411/2020, a Agenda 

Regulatória para a Melhoria do Ambiente de Investimentos se destina ao levantamento de 

normas infralegais com impacto nos investimentos estrangeiros com vistas a conferir mais 

transparência e segurança jurídica, com alinhamento às melhores práticas internacionais.  

As questões apresentadas foram encaminhadas ao órgão competente e, se necessário, 

poderão fazer parte da Agenda Regulatória.   

 

5.12. TEMA: TRIBUTAÇÃO 

1. Criptoativos  

1.1. Obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas 

com criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) 

As contribuições versaram sobre a as dificuldades para o preenchimento da declaração 

dos criptoativos perante a Receita Federal do Brasil por meio do sistema e-CAC, a existência 

de um canal institucional para obter informações.   

Em consonância com a Lei n 13.874/2019 e o Decreto nº 10.411/2020, a Agenda 

Regulatória para a Melhoria do Ambiente de Investimentos se destina ao levantamento de 

normas infralegais com impacto nos investimentos estrangeiros com vistas a conferir mais 

transparência e segurança jurídica, com alinhamento às melhores práticas internacionais.  

A coleta de informações pelas autoridades públicas sobre esse tipo de operação é uma 

tendência mundial e se intensificou em vários países em razão da necessidade de atendimento 

aos princípios de transparência e integridade.  

O processo administrativo de declaração será realizado por meio de declaração das 

informações ao sistema de coleta nacional, disponibilizado virtualmente por meio do Centro 



28 
 

Virtual de Atendimento (e-CAC). Informações sobre os canais de atendimento da Receita 

Federal podem ser obtidas em 

http://receita.economia.gov.br/interface/menu_atendimento/formas-de-atendimento. 

Informações sobre a declaração de operações com criptoativos com base na Instrução 

Normativa RFB nº 1888 podem ser acessadas no endereço. O Manual de preenchimento da 

obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos 

à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) está disponível em 

https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-

demonstrativos/criptoativos/arquivos/manual-de-preenchimento-criptoativos-versao-1-0-

0.pdf.  

As questões apresentadas foram encaminhadas ao órgão competente e, se necessário, 

poderão fazer parte da Agenda Regulatória.   

 

3. Operações de compra e venda de bens e serviços  

3.1. Preços a serem praticados nas operações de compra e venda de bens, serviços 

ou direitos efetuados por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, com 

pessoas física, residente ou domiciliada no exterior, consideradas vinculadas 

As contribuições versaram sobre os desafios para abertura de CNPJ, adoção do regime 

tributário para importação e exportação, a complexidade do sistema brasileiro de preços de 

transferência e a necessidade de modernização tributária nacional com base nas boas práticas 

propagadas pela OCDE. 

Em consonância com a Lei n 13.874/2019 e o Decreto nº 10.411/2020, a Agenda 

Regulatória para a Melhoria do Ambiente de Investimentos se destina ao levantamento de 

normas infralegais com impacto nos investimentos estrangeiros com vistas a conferir mais 

transparência e segurança jurídica, com alinhamento às melhores práticas internacionais.  

Cumpre esclarecer que não se encontra no escopo da presente Agenda a análise de 

normas primárias do sistema jurídico brasileiro (Constituição, leis, decretos e outras normas de 

semelhante hierarquia).  

As regras para abertura de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ podem ser 

acessadas em https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-

nacional-de-pessoas-juridicas-cnpj. 
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As regras dos regimes de importação e exportação estão disponíveis no site da Receita 

Federal do Brasil. O Manual para Despacho Aduaneiro de Importação está disponível em 

https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/despacho-de-importacao. O 

Manual de Exportação - Portal Único tem como objetivo orientar os exportadores, 

transportadores, depositários e demais intervenientes nas atividades relativas ao despacho de 

exportação nas peculiaridades advindas com a introdução do Portal Único de Comércio Exterior 

e pode ser acessado em 

https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/exportacao-portal-unico.  

Quanto à modernização do sistema tributário nacional, cumpre destacar os esforços 

empreendidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para o alinhamento total 

com o padrão de preços de transferência da OCDE, conforme o estudo intitulado “Preços de 

Transferência no Brasil - Convergência para o Padrão OCDE”,  publicado em 2019, disponível 

em http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2019/dezembro/receita-federal-e-ocde-

lancam-relatorio-conjunto-sobre-precos-de-transferencia/precos-de-transferencia-no-brasil-

convergencia-para-o-padrao-ocde-folheto-1.pdf  

  

4. Repetição de indébito  

4.1. Restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (RFB) 

As contribuições versaram sobre os entraves para uso dos créditos para compensação 

e transferência de créditos decorrentes de certas operações, especialmente ICMS, bem como as 

dificuldades causadas pela redução da cumulatividade com o aumento dos custos por parte do 

setor privado. Foi também solicitada a alteração da legislação competente, destacadamente a 

Lei Kandir (Lei Complementar nº 87/1996), a Lei nº 13.670/2018 e a Lei 9.430/96. 

Em consonância com a Lei n 13.874/2019 e o Decreto nº 10.411/2020, a Agenda 

Regulatória para a Melhoria do Ambiente de Investimentos se destina ao levantamento de 

normas infralegais com impacto nos investimentos estrangeiros com vistas a conferir mais 

transparência e segurança jurídica, com alinhamento às melhores práticas internacionais.  

Cumpre esclarecer que não se encontra no escopo da presente Agenda a análise de 

normas primárias do sistema jurídico brasileiro (Constituição, leis, decretos e outras normas de 

semelhante hierarquia).   
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Informações sobre a legislação competente envolvendo o processo de Restituição, 

compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) está acessível em https://receita.economia.gov.br/acesso-rapido/legislacao/legislacao-

por-assunto/Restituicao-ressarcimento-reembolso-compensacao. 

A contribuição será encaminhada para o órgão competente para conhecimento. 

 

MÁRCIO LUIZ DE FREITAS NAVES DE LIMA 

Subsecretário de Investimentos Estrangeiros 
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