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Foi publicada no DOU desta quinta-feira, 18, a IN RFB 1.960, que estabelece medidas para
a redução dos impactos econômicos decorrentes da pandemia causada pela covid-19 com
relação aos beneficiários do Recof - Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob
Controle Informatizado e do Recof-Sped - Regime Aduaneiro Especial de Entreposto
Industrial sob Controle Informatizado do Sistema Público de Escrituração Digital.

O Recof e o Recof-Sped são regimes especiais que permitem à empresa beneficiária
importar ou adquirir no mercado interno, com suspensão do pagamento de tributos,
mercadorias a serem submetidas a operações de industrialização de produtos destinados à
exportação ou ao mercado interno.

Para permanecer como beneficiárias, as empresas devem exportar produtos industrializados
no valor mínimo anual equivalente a 50% do valor total das mercadorias admitidas no
regime, bem como aplicar anualmente, na produção dos bens que industrializar, pelo menos
70% das mercadorias admitidas.

Com a nova IN, os índices de industrialização e exportação exigidos para a permanência no
regime foram reduzidos em 50% para os períodos de apuração encerrados entre 1º de maio
de 2020 e 30 de abril de 2021. Além disso, no caso das mercadorias admitidas entre o dia 1º
de janeiro de 2019 e o dia 31 de dezembro de 2020, foi proposto, também, que o prazo de
vigência dos regimes, ou sua prorrogação, seja acrescido em um ano.

A nova legislação também permite que as empresas beneficiárias armazenem mercadorias
nacionais adquiridas ao amparo dos regimes citados e os produtos delas decorrentes em

informativo de hoje
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Receita reduz efeitos econômicos da pandemia para beneficiários de
regimes aduaneiros especiais
Novas regras valem para beneficiários do Recof e Recof-Sped e levam em conta desaquecimento global da economia.
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Sindicato deve cessar
cobranças que
ocasionaram negativação
de empresa

A empresa teve o nome
incluído nos cadastros de
inadimplência, mesmo
alegando nunca ter sido
associada/sindicalizada.

“Sem mundial”: Facebook
deve remover fake news de
que palmeirenses
batizaram filho de
“Semundienzo”

A notícia falsa foi compartilhada
mais de 71 mil vezes na rede
social.

STJ: Curto intervalo entre
acidente de trânsito e
acordo permite ação para
complementar indenização

Colegiado considerou que entre
as datas a autora não tinha
consciência do real prejuízo
que sofreria.

Senado aprova suspensão
de pagamento de
consignado durante a
pandemia

O projeto segue agora para a
análise da câmara dos
Deputados.

PSB pede no STF a
suspensão de
compartilhamento de
dados da CNH entre Serpro
e Abin

A ADPF foi distribuída ao
ministro Gilmar Mendes, que
solicitou informações à União a
serem prestadas em até 48
horas.

STF: São constitucionais
normas que elevaram
alíquota de CSLL de
seguradoras e instituições
financeiras

Para o colegiado, as leis
tiveram a finalidade de
materializar o princípio da
isonomia, ao tratar de maneira
desigual contribuintes que se
encontram em situação diversa.

OAB/MG: "Advogados não
têm mais condições de
continuar sem trabalhar”,
sobre suspensão de
prazos

O TJ mineiro respondeu à
Ordem registrando o
"estranhamento" da forma, dos
meios usados e do conteúdo de
recentes manifestações de
críticas "infundadas" à atuação
de sua direção.

TST autoriza penhora de
salário de advogada para
pagar valores não
repassados a parte

Colegiado considerou que
CPC/15 autoriza a penhora de
percentual de salários para o
pagamento de créditos
trabalhistas.
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recinto alfandegado de zona secundária ou armazém-geral. Por fim, as competências
relacionadas a autorizações para registro de declarações preliminares e destruição periódica
de resíduos, no âmbito do Recof e do Recof-Sped, foram transferidas da Delegacia Especial
da Receita Federal do Brasil de Fiscalização de Comércio Exterior (Delex), em São Paulo,
para as unidades da Receita Federal com jurisdição sobre o estabelecimento da empresa.

Informações: Ministério da Economia.
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