
 

 
 

 

         São Paulo, 15 de outubro de 2019. 

Informativo de Comércio Exterior 

ICE Nº 09 – Ano 05  

 

Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Setembro de 2019 

1- Resumo de legislação de comércio exterior no mês de Setembro de 2019 

 

 Decreto Nº 10.010, de 05 de setembro de 2019 – Publicado no D.O.U. de 

06.09.2019 Altera o Decreto nº 660, de 25 de setembro de 1992, que institui o 

Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX. Antes, havia um Comitê 

Gestor composto pelo Ministério da Fazenda, MDIC e Receita Federal, que 

passa a ser substituído apenas pelo Ministério da Economia. Outra novidade é 

que o recolhimento de tributos federais incidentes sobre as importações e as 

exportações passa a ocorrer, na medida do possível, por meio do sistema de 

pagamento centralizado no âmbito do Portal Único de Comércio Exterior. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10010.htm 

 

 Decreto Nº 10.018, de 17 de setembro de 2019 – Publicado no D.O.U. de 

18.09.2019 Dispõe sobre a execução da Decisão CMC nº 04/18, de 12 de 

dezembro de 2018, do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, que altera 

o Regulamento do Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10018.htm  

 

 Decreto Nº 10.027, de 25 de setembro de 2019 – Publicado no D.O.U de 

26.09.2019 Promulga o Protocolo de Cooperação e Facilitação de Investimentos 

Intra-Mercosul, firmado pela República Federativa do Brasil, em Buenos Aires, 

em 7 de abril de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10027.htm  

 

 Senado Federal (Plenário) – Senado aprova diplomata para cargo de 

representante do Brasil na ONU – O Plenário do Senado aprovou, nesta 4ª feira 

(18/09), com 49 votos favoráveis, 2 contrários e uma abstenção, a MSF 42/19, 

que indica o nome de Ronaldo Costa Filho, Ministro de Primeira Classe da 

Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o 

cargo de Representante Permanente do Brasil junto à Organização das Nações 

Unidas (ONU). Ronaldo Costa Filho foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro 

para substituir o diplomata Mauro Vieira, que foi ministro das Relações Exteriores 

do governo Dilma Rousseff. Para a oficialização da troca de embaixadores, a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10010.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10018.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10027.htm


 

 
 

 

nomeação de Costa Filho ainda deverá ser oficializada em Diário Oficial, o que 

poderá ocorrer antes da Assembleia-Geral da ONU em 23.09.2019. 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/138062  

 

 Portaria ALF/ITJ Nº 73, de 26 de agosto de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

02.09.2019 Altera a Portaria ALF/ITJ nº 100, de 07 de agosto de 2018, que dispõe 

sobre o uso dos equipamentos de inspeção não invasiva de unidades de carga, 

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=103293 

 

 Portaria ME Nº 424, de 21 de agosto de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

04.09.2019 Dispõe sobre medidas de racionalização de gastos e redução de 

despesas para o exercício de 2019 no âmbito do Ministério da Economia, 

autarquias e fundações vinculadas. 

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

idAto=103325 

 

 Portaria ALF/GRU Nº 119, de 12 de setembro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

16.09.2019 Altera a Portaria ALF/GRU nº 202, de 28 de dezembro de 2017, 

publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União nº 249, de 29 de dezembro de 

2017 (alteração de aspectos operacionais na Alfândega do Aeroporto de 

Guarulhos). 

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

idAto=103537  

 

 Portaria ALF/GRU Nº 120, de 12 de setembro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

16.09.2019 Altera a Portaria ALF/GRU nº 203, de 28 de dezembro de 2017, 

publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União nº 249, de 29 de dezembro de 

2017 (alteração de aspectos operacionais de importação e exportação). 

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

idAto=103538  

 

 Portaria ALF/GRU Nº 121, de 12 de setembro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

16.09.2019 Define procedimentos de devolução ao exterior de mercadorias e 

bens estrangeiros importados. 

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

idAto=103539  

 

 Portaria ALF/VCP Nº 97, de 20 de setembro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

25.09.2019 Estabelece procedimentos simplificados, baseados em gestão de 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/138062
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=103293
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http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=103539
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=103539


 

 
 

 

riscos, para concessão e controle do regime aduaneiro especial de Trânsito 

Aduaneiro, quando realizado entre recintos jurisdicionados por esta Alfândega. 

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

idAto=103756 

 

 Portaria ALF/IGI Nº 40, de 24 de setembro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

26.09.2019 Disciplina a realização de verificação física nos processos de 

importação, exportação e regimes aduaneiros especiais. 

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

idAto=103773  

 

 Portaria Conjunta RFB / INMETRO Nº 1596, de 23 de setembro de 2019 – 

Publicado(a) no D.O.U. de 26.09.2019 Dispõe sobre o planejamento e a 

execução de projeto-piloto no âmbito do Programa Brasileiro de Operador 

Econômico Autorizado (Programa OEA). 

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

idAto=103766  

 

 Portaria (Ministério da Economia) Nº 548, de 02 de setembro de 2019 – 

Publicado(a) no D.O.U. de 10.09.2019 Designados os membros para comporem 

o Ponto de Contato Nacional (PCN) para a implementação das Diretrizes da 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para as 

Empresas Multinacionais. Foram nomeados membros do Ministério da Economia 

- que o coordenará, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério das 

Relações Exteriores, Ministério de Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente, 

entre outros. O PCN funciona como um fórum central para questões 

relacionadas às Diretrizes da OCDE quanto à sua implementação e divulgação, 

auxiliando a sociedade civil na adequação às medidas previstas pela 

Organização, que versam sobre variados temas, tais como transparência, meio 

ambiente, investimentos, tributação, etc. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-548-de-2-de-setembro-de-2019-

215339212  

 

 Retificação da Portaria SECINT Nº 531, de 20 de agosto de 2019 – Publicado(a) 

no D.O.U. de 10.09.2019 Retificadas as descrições dos Ex-tarifários das NCMs 

8457.10.00, Ex 38 (Centros de usinagem vertical para produção de ferramentais 

de precisão); NCM 8477.80.90, Ex 530 (Máquinas de impressão estereolitográfica 

para criação de moldes tridimensionais) e NCM 8477.80.90, Ex 531 (Máquinas de 

impressão estereolitográfica para criação de moldes tridimensionais em 

material plástico). Para conferir a íntegra das descrições, clique aqui: 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/retificacao-215326335.  
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 Portaria Nº 516, de 24 de setembro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

26.09.2019 Aprovada a Tabela de Retribuições pelos Serviços Prestados pelo 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), para contemplar os novos 

serviços prestados pelo órgão. Foram incluídos novos serviços referentes a 

Patentes, Marcas - já abarcando o Protocolo de Madri- e Desenho Industrial. O 

INPI publicará uma resolução com critérios para concessão de descontos nos 

valores dos serviços. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-516-de-24-de-setembro-de-2019-

218269602  

 

 Portarias SECINT Nº 2.023 E 2.024, de 12 de setembro de 2019 – Publicados(as) no 

D.O.U. de 16.09.2019 Alteradas para zero por cento (0%) as alíquotas do Imposto 

de Importação, até 31.12.2021, incidentes sobre os Bens de Capital (BK) e, até 

31.12.2020, para Bens de Informática e Telecomunicações (BIT) que menciona, 

na condição de Ex-tarifários. Estas Portarias entrarão em vigor 2 dias úteis a 

partir da data de sua publicação, a saber em 18.09.2019. Vale destacar que em 

30.08 foi regulamentada e entrou em vigor na mesma data, a Portaria nº 

309/2019 que flexibilizou as regras para concessão de Ex-tarifários e que passará 

a ser utilizada nas análises desses. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/09/2019&jorn

al=515&pagina=12&totalArquivos=115  

 

 Portaria SECEX Nº 34, de 05 de setembro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

09.09.2019 Altera a Portaria 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. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/09/2019&jorn

al=515&pagina=152&totalArquivos=204  

 

 Circular SECEX Nº 54, de 04 de setembro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

05.09.2019 Prorrogado, por até dois meses a partir de 23 de setembro de 2019, o 

prazo para conclusão da revisão de final de período da medida antidumping 

aplicada às importações brasileiras de escovas para cabelo (NCM 9603.29.00), 

originárias da China. Assim, a Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse 

Público (SDCOM), terá até 09/10/2019 para a expedição do parecer de 

determinação final. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/09/2019&jorn

al=515&pagina=37&totalArquivos=76  
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 Circular SECEX Nº 56, de 17 de setembro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

19.09.2019 A Circular estabelece o início para revisão do direito antidumping 

instituído pela Resolução CAMEX n o 82, de 18 de setembro de 2014, publicada 

no Diário Oficial da União (D.O.U.) de 19 de setembro de 2014, aplicado às 

importações brasileiras de Fenol, de grau industrial, comumente classificadas no 

item 2907.11.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, originárias dos 

Estados Unidos da América e da União Europeia. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/09/2019&jorn

al=515&pagina=34&totalArquivos=110  

 

 Circular BCB Nº 3.960, de 04 de setembro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

06.09.2019 Altera a Circular nº 3.689, de 16 de dezembro de 2013, que 

regulamenta, no âmbito do Banco Central do Brasil, as disposições sobre o 

capital estrangeiro no País e sobre o capital brasileiro no exterior. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/09/2019&jorn

al=515&pagina=112&totalArquivos=162  

 

 Portaria (Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade) Nº 

2.442, de 17 de setembro de 2019 – Publicada no D.O.U. de 19.09.2019 

Nomeados os integrantes que comporão o Grupo Interministerial de 

Propriedade Intelectual (Gipi), cujo objetivo é propor ações e coordenar a 

atuação do Governo federal no tema propriedade intelectual. O Grupo, 

composto por 10 Ministérios e o INPI, é presidido pelo Ministério da Economia. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.442-de-17-de-setembro-de-

2019-217050536 

 

 

 

 

 

Atenciosamente,  

 

Ricardo de Nobrega 

Gerente de Comércio Exterior  

 

Fontes consultadas para compilação de dados: Presidência da República, Senado Federal, 

Portal Legislativo, Ministério da Economia, Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos 

Internacionais, Secretaria de Comércio Exterior, Secretaria Especial de Produtividade, Emprego 

e Competitividade, Receita Federal do Brasil, BCB e PATRI. 
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