
 

 
 

 

       São Paulo, 21 de novembro de 2019. 

Informativo de Comércio Exterior 

ICE Nº 10 – Ano 05  

 

Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Outubro de 2019 

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

 Decreto Nº 10.033, de 1º de outubro de 2019 – Publicado no D.O.U. de 02.10.2019 

Promulga o Protocolo referente ao Acordo de Madri sobre o Registro 

Internacional de Marcas, firmado em Madri, Espanha, em 27 de junho de 1989, 

o Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional 

de Marcas e do Protocolo referente ao Acordo e a formulação das 

declarações e notificações que especifica. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10033.htm 

 

 Decreto Nº 10.038, de 02 de outubro de 2019 – Publicado no D.O.U. de 02.10.2019 

(Edição Extra B) Promulga o Acordo de Previdência Social entre a República 

Federativa do Brasil e a Confederação Suíça, firmado em Brasília, em 3 de abril 

de 2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10038.htm 

 

 Decreto Nº 10.044, de 04 de outubro de 2019 – Publicado no D.O.U de 07.10.2019 

e republicado no D.O.U. de 08.10.2019 Dispõe sobre a Câmara de Comércio 

Exterior (descreve a estrutura e as competências da Câmara de Comércio 

Exterior). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10044.htm 

 

 Decreto Nº 10.058, de 14 de outubro de 2019 – Publicado no D.O.U. de 15.10.2019 

Dispõe sobre a execução do Octogésimo Quinto Protocolo Adicional ao 

Acordo de Complementação Econômica nº 18 (85PA-ACE18), firmado pela 

República Federativa do Brasil, pela República Argentina, pela República do 

Paraguai e pela República Oriental do Uruguai. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10058.htm 

 

 Decreto Nº 10.061, de 14 de outubro de 2019 – Publicado no D.O.U. de 15.10.2019 

Promulga o Acordo de Previdência Social entre a República Federativa do Brasil 

e o Quebec, firmado em Brasília, em 26 de outubro de 2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10061.htm 

 

 Decretos de 03 de outubro de 2019 – Publicados no D.O.U. de 04.10.2019 

Nomeado Flávio Soares Damico para exercer o cargo de embaixador do Brasil 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10033.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10038.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10044.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10058.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10061.htm


 

 
 

 

no Paraguai. Ele é diplomata de carreira e estava até o momento lotado na 

embaixada brasileira em Singapura. A indicação ao cargo foi realizada em 

abril. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decretos-de-3-de-outubro-de-2019-

219934837 

 

 Instrução Normativa RFB Nº 1911, de 11 de outubro de 2019 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 15.10.2019 Regulamenta a apuração, a cobrança, a fiscalização, a 

arrecadação e a administração da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins, 

da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação. 

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

idAto=104314 

 

 Instrução Normativa RFB Nº 1913, de 30 de outubro de 2019 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 31.10.2019 Altera a Instrução Normativa SRF nº 300, de 14 de fevereiro 

de 2003, que disciplina a saída temporária de mercadorias da Zona Franca de 

Manaus, das Áreas de Livre Comércio e da Amazônia Ocidental. 

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

idAto=104557  

 

 Portaria ALF/PGA Nº 62, de 04 de outubro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

09.10.2019 Altera a Portaria ALF/PGA nº 30, de 26 de junho de 2012, que 

disciplina o controle de entrada e saída de pessoas e veículos em recinto sob 

controle aduaneiro na jurisdição da Alfândega do Porto de Paranaguá. 

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

idAto=104145 

 

 Portaria ME Nº 559, de 14 de outubro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

15.10.2019 Altera a Portaria MF nº 112, de 10 de junho de 2008, que dispõe sobre 

o regime aduaneiro especial de loja franca em portos e aeroportos 

alfandegados. 

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

idAto=104229 

 

 Portaria ALF/VCP Nº 108, de 08 de outubro de 2019 -  Publicado(a) no D.O.U. de 

17.10.2019 Disciplina os locais e as condições para entrada, permanência, 

movimentação e saída de pessoas, veículos, unidades de carga, mercadorias e 

bens no Aeroporto Internacional de Viracopos. 

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

idAto=104330 
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 Portaria ALF/RJO Nº 109, de 14 de outubro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

17.10.2019 "Dispõe sobre os pedidos de início e retomada de despacho de 

importação de mercadorias abandonadas." 

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

idAto=104325 

 

 Ato Declaratório Executivo SRRF07 Nº 10, de 17 de outubro de 2019 – 

Publicado(a) no D.O.U. de 21.10.2019 Alfandega o Terminal de Cargas e o 

Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Vitória. 

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

idAto=104361  

 

 Portarias SECINT Nº 3.533 e Nº 3.534, de 25 de setembro de 2019 – Publicados(as) 

no D.O.U. de 01.10.2019 Alteradas para 0% alíquotas do Imposto de Importação 

até 31.12.2021 incidentes sobre Bens de Capital (BK) e Bens de Informática e 

Telecomunicações (BIT) específicos, na condição de Ex-tarifários. As Portarias 

entram em vigor em 03.10.2019. Vale destacar que a Portaria nº 309/19 

flexibilizou as regras para concessão de Ex-tarifários ao estabelecer novos 

procedimentos. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/10/2019&jorn

al=515&pagina=22&totalArquivos=78 

 

 Portaria SECEX Nº 38, de 07 de outubro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

08.10.2019 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://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2019

/Portaria_SECEX_038_2019.pdf 

 

 Portaria SECEX Nº 39, de 09 de outubro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

10.10.2019 Altera a redação do Anexo XXII - Lista de Entidades Autorizadas pela 

SECEX a Emitir Certificados de Origem - da Portaria SECEX nº 23, de julho de 

2011. 

http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2019

/Portaria_SECEX_039_2019.pdf  

 

 Portaria SECEX Nº 40, de 09 de outubro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

10.10.2019 Elenca o rol de entidades habilitadas a emitir Certificados de Origem 

Digital (CODs) no comércio com a Argentina e com o Uruguai, no âmbito dos 

Acordos de Complementação Econômica (ACE) Nºs 02, 14 e 18. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104325
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http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2019

/Portaria_SECEX_040_2019.pdf 

 

 Resolução CAMEX Nº 2, de 22 de outubro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

24.10.2019 Altera para zero por cento as alíquotas do Imposto de Importação 

incidentes sobre os Bens de Capital que menciona, na condição de Ex-tarifários. 

http://www.camex.gov.br/resolucoes-camex-e-outros-normativos/58-

resolucoes-da-camex/2486-resolucao-n-2-de-22-de-outubro-de-2019 

 

 Resolução CAMEX Nº 3, de 22 de outubro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

24.10.2019 Altera para zero por cento as alíquotas do Imposto de Importação 

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

condição de Ex-tarifários. 

http://www.camex.gov.br/resolucoes-camex-e-outros-normativos/58-

resolucoes-da-camex/2487-resolucao-n-3-de-22-de-outubro-de-2019 

 

 Resolução CAMEX Nº 4, de 24 de outubro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

25.10.2019 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 nos 52/18, 08/19, 30/19, 31/19, 

46/19, 47/19 e 48/19, do Grupo Mercado Comum do Mercosul. 

http://www.camex.gov.br/resolucoes-camex-e-outros-normativos/58-

resolucoes-da-camex/2489-resolucao-n-4-de-24-de-outubro-de-2019  

 

 Resolução CAMEX Nº 5, de 23 de outubro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

25.10.2019 Concede redução temporária da alíquota do Imposto de 

Importação ao amparo a Resolução no 08/08 do Grupo Mercado Comum do 

MERCOSUL. 

http://www.camex.gov.br/resolucoes-camex-e-outros-normativos/58-

resolucoes-da-camex/2490-resolucao-n-5-de-23-de-outubro-de-2019  

 

 Resolução Nº 6, de 23 de outubro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

25.10.2019 Concede redução temporária da alíquota do Imposto de 

Importação ao amparo da Resolução no 08/08 do Grupo Mercado Comum do 

MERCOSUL. 

http://www.camex.gov.br/resolucoes-camex-e-outros-normativos/58-

resolucoes-da-camex/2491-resolucao-n-6-de-23-de-outubro-de-2019 

  

 Resolução CAMEX Nº 7, de 30 de outubro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

01.11.2019 Prorroga direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) 

anos, aplicado às importações brasileiras de etanolaminas - monoetanolaminas 
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(MEA) e trietanolaminas (TEA), originárias da Alemanha e dos Estados Unidos da 

América. Suspende a aplicação do direito antidumping para a Alemanha 

imediatamente após a sua prorrogação. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-7-de-30-de-outubro-de-2019-

224954645  

 

 Portaria (INMETRO) Nº 431, de 24 de setembro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 01.10.2019 Aprovados ajustes à Portaria Inmetro nº 18/2016 (Licenças de 

Importação registradas no Siscomex), que define procedimentos para a 

concessão da anuência pelo Inmetro e para a cobrança da Taxa de Anuência, 

e dá outras providências. Esta Portaria entrará em vigor 45 (quarenta e cinco) 

dias após a data de sua publicação no Diário Oficial da União. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-431-de-24-de-setembro-de-2019-

219112338 

 

 Resolução ANTAQ Nº 7.321, de 21 de outubro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 24.10.2019 a DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES 

AQUAVIÁRIOS - ANTAQ, no uso da competência que lhe é conferida pelo art. 

19 do Regimento Interno, considerando o que consta do Processo nº 

50300.007611/2016-48 e tendo em vista o deliberado em sua 467ª Reunião 

Ordinária, realizada em 17 de outubro de 2019, resolve: Art. 1º Conhecer da 

denúncia formulada pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI, 

inscrita no CNPJ sob o nº 33.665.126/0001-34, em desfavor das instalações 

portuárias, públicas e privadas, que operam na movimentação ou 

armazenagem de contêineres, por suposta cobrança indevida pela inspeção 

não invasiva de contêineres, para, no mérito, indeferir os pedidos por ela 

deduzidos. 

http://sophia.antaq.gov.br/terminal/acervo/detalhe/25450?guid=157203911388

8&returnUrl=%2fterminal%2fresultado%2flistar%3fguid%3d1572039113888%26quant

idadePaginas%3d2%26codigoRegistro%3d25450%2325450&i=28 

 

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, Câmara de Comércio Exterior, Receita Federal 

do Brasil, INMETRO, ANTAQ e PATRI. 
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