
 

 
 

 

       São Paulo, 16 de dezembro de 2019. 

Informativo de Comércio Exterior 

ICE Nº 11 – Ano 05  

 

Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Novembro de 2019 

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

 

 Decreto Nº 10.098, de 06 de novembro de 2019 – Publicado no D.O.U. de 

07.11.2019 Dispõe sobre o Sistema Eletrônico de Monitoramento de Barreiras às 

Exportações - SEM Barreiras e institui o Comitê Gestor do SEM Barreiras. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10098.htm 

 

 Decreto Nº 10.109, de 07 de novembro de 2019 – Publicado no D.O.U. de 

08.11.2019 Promulga o Acordo de Cooperação entre a República Federativa 

do Brasil e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 

firmado em Paris, em 3 de junho de 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10109.htm 

 

 Decreto Nº 10.118, de 21 de novembro de 2019 – Publicado no D.O.U. de 

22.11.2019 Dispõe sobre a execução do Centésimo Quinquagésimo Nono 

Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 18 (159PA-

ACE18), firmado pela República Federativa do Brasil, pela República Argentina, 

pela República do Paraguai e pela República Oriental do Uruguai (Artigo 10.- 

Para o cumprimento dos requisitos de origem, os materiais originários de 

qualquer um dos Estados Partes do MERCOSUL, que tenham adquirido tal 

caráter de acordo com o Art. 3o, e com o Art. 5o, bem como os materiais que 

recebam o tratamento de originários de acordo com o Art. 4o, que se 

incorporarem a um determinado produto em outro Estado Parte, serão 

considerados originários deste Estado Parte). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10118.htm 

 

 Decreto Nº 10.121, de 21 de novembro de 2019 – Publicado no D.O.U. de 

22.11.2019 Torna pública a decisão, pela República Federativa do Brasil, de não 

renovar a vigência do Convênio entre a República Federativa do Brasil e a 

República do Chile sobre Transportes Marítimos, firmado em 25 de abril de 1974. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10121.htm 

 

 Mensagem (Presidência da República) Nº 615, de 25 de novembro de 2019 – 

Publicado(a) no D.O.U. de 26.11.2019 Foi oficializada em 26.11.2019, pela 
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Presidência, a indicação do diplomata Nestor Forster Jr ao cargo de 

Embaixador do Brasil em Washington, DC. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/11/2019&jorn

al=515&pagina=6  

 

 Portaria SRRF09 Nº 559, de 30 de outubro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

04.11.2019 Dispõe sobre a distribuição dos despachos de importação e 

exportação no âmbito da 9ª Região Fiscal. 

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

idAto=104642  

 

 Portaria ALF/IGI Nº 48, de 02 de novembro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

06.11.2019 Disciplina as rotinas operacionais a serem adotadas pelos Recintos 

alfandegados jurisdicionados pela Alfândega do Porto de Itaguaí. 

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

idAto=104677 

 

 Portaria COANA Nº 57, de 02 de outubro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

13.11.2019 Dispõe sobre os procedimentos para habilitação e fruição do 

Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado 

(Recof) e do Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle 

Informatizado do Sistema Público de Escrituração Digital (Recof-Sped) e dá 

outras providências. 

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

idAto=104868 

 

 Portaria ALF/FOR Nº 35, de 21 de novembro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

22.11.2019 Disciplina o uso dos equipamentos de inspeção não invasiva de 

cargas, bagagens, veículos e unidades de carga, previstos no art. 14 da Portaria 

RFB nº 3.518, de 30 de setembro de 2011, no âmbito da jurisdição da Alfândega 

da Receita Federal do Brasil em Fortaleza e Inspetoria da Receita Federal do 

Brasil no Porto do Pecém e dá outras providências. 

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

idAto=105042 

 

 Portaria SRRF08 Nº 705, de 07 de novembro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

28.11.2019 Estabelece simplificação de procedimentos no Trânsito Aduaneiro, 

nos casos em que especifica, na 8ª Região Fiscal. 

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

idAto=105170 
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 Resolução CAMEX Nº 11, de 19 de novembro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 22.11.2019 Concede redução temporária da alíquota do Imposto de 

Importação ao amparo da Resolução no 08, de 20 de junho de 2008, do Grupo 

Mercado Comum do Mercosul (Copolímeros acrílicos em forma de microesferas 

termoplásticas encapsulando gás inerte – NCM 3906.90.49).  

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

resolucoes-da-camex/2502-resolucao-n-11-de-19-de-novembro-de-2019 

 

 Resolução CAMEX Nº 12, de 19 de novembro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 22.11.2019 Prorroga direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 

(cinco) anos, aplicado às importações brasileiras de escovas para cabelo, 

originárias da China. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-12-de-19-de-novembro-de-

2019-229205895 

 

 Resolução CAMEX Nº 14, de 19 de novembro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 22.11.2019 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.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-14-de-19-de-novembro-de-

2019-229121340 

 

 Resolução CAMEX Nº 15, de 19 de novembro de 2019 – Publicado no D.O.U. de 

22.11.2019 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.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-15-de-19-de-novembro-de-

2019-229121412 

 

 Circular SECEX Nº 62, de 06 de novembro de 2019 – Publicada no D.O.U. de 

08.11.2019 Dispõe sobre compromisso de preços, nos termos constantes dos 

Anexos I e II da Resolução no 82, de 2017, para amparar as importações 

brasileiras de ácido cítrico, citrato de sódio, citrato de potássio, citrato de cálcio 

e suas misturas, comumente classificados nos itens 2918.14.00 e 2918.15.00 da 

Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, fabricado pelas empresas 

COFCO Biochemical (Anhui), COFCO Biochemical (Maanshan) Co. Ltd. E RZBC 

(Juxian) Co. Ltd. e exportado para o Brasil diretamente ou via trading company 

RZBC Import & Export. 

http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/circulares_secex_201

9/Circular_SECEX_62_2019.pdf 

 

http://www.camex.gov.br/resolucoes-camex-e-outros-normativos/58-resolucoes-da-camex/2502-resolucao-n-11-de-19-de-novembro-de-2019
http://www.camex.gov.br/resolucoes-camex-e-outros-normativos/58-resolucoes-da-camex/2502-resolucao-n-11-de-19-de-novembro-de-2019
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-12-de-19-de-novembro-de-2019-229205895
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-12-de-19-de-novembro-de-2019-229205895
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-14-de-19-de-novembro-de-2019-229121340
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-14-de-19-de-novembro-de-2019-229121340
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-15-de-19-de-novembro-de-2019-229121412
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-15-de-19-de-novembro-de-2019-229121412
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/circulares_secex_2019/Circular_SECEX_62_2019.pdf
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/circulares_secex_2019/Circular_SECEX_62_2019.pdf


 

 
 

 

 Portaria SECEX Nº 45, de 22 de novembro de 2019 – Publicada no D.O.U. de 

25.11.2019 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://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2019

/Portaria_SECEX_045_2019.pdf 

 

 Portaria SECEX Nº 46, de 25 de novembro de 2019 – Publicada no D.O.U. de 

26.11.2019 Estabelece critérios para alocação de cotas para importação, 

determinadas pela Resolução do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de 

Comércio Exterior nº 11, de 19 de novembro de 2019. 

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

/Portaria_SECEX_046_2019.pdf 

 

 Portaria SECEX Nº 47, de 25 de novembro de 2019 – Publicada no D.O.U. de 

26.11.2019 Estabelece critérios para alocação de cotas para importação, 

determinadas pela Resolução do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de 

Comércio Exterior nº 11, de 19 de novembro de 2019. 

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

/Portaria_SECEX_047_2019.pdf 

 

 

 

Atenciosamente,  

 

Ricardo de Nobrega 

Gerente de Comércio Exterior  

 

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

Ministério da Economia, Secretaria de Comércio Exterior, Câmara de Comércio Exterior, Receita 

Federal do Brasil e PATRI. 
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