
 

 
 

 

       São Paulo, 23 de março de 2020. 

Informativo de Comércio Exterior 

ICE Nº 02 – Ano 06  

 

 

Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Fevereiro de 2020 

1- Resumo de legislação de comércio exterior no mês de Fevereiro de 2020 

 

 Decreto Nº 10.220, de 05 de fevereiro de 2020 – Publicado no D.O.U. de 

06/02/2020 Promulga o Acordo entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América sobre Salvaguardas 

Tecnológicas Relacionadas à Participação dos Estados Unidos da América em 

Lançamentos a partir do Centro Espacial de Alcântara, firmado em Washington, 

D.C., em 18 de março de 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10220.htm 

 

 Decreto Nº 10.242, de 13 de fevereiro de 2020 – Publicado no D.O.U. de 

14/02/2020 Institui o Comitê de Alterações Tarifárias no âmbito da Câmara de 

Comércio Exterior. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10242.htm 

 

 Mensagem Nº 44 (Presidência da República), de 13 de fevereiro de 2020 – 

Publicado(a) no D.O.U. de 14/02/2020 Encaminhado para apreciação do 

Congresso Nacional o texto da Convenção entre a República Federativa do 

Brasil e a República Oriental do Uruguai para Eliminar a Dupla Tributação em 

Relação aos Tributos sobre a Renda e sobre o Capital e Prevenir a Evasão e a 

Elisão Fiscais. Após aprovação pelo Congresso, o acordo seguirá para 

ratificação pelo Presidente da República, por meio de Decreto Presidencial. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/02/2020&jorn

al=515&pagina=2  

 

 Instrução Normativa RFB Nº 1923, de 07 de fevereiro de 2020 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 11/02/2020 Altera a Instrução Normativa SRF nº 121, de 11 de janeiro 

de 2002, a Instrução Normativa RFB nº 1.291, de 19 de setembro de 2012, e a 

Instrução Normativa RFB nº 1.612, de 26 de janeiro de 2016, que dispõem sobre 

regimes aduaneiros especiais. 

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

idAto=106697 
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 Portaria ALF/VIT Nº 3, de 05 de fevereiro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

07/02/2020 Dispõe sobre a estrutura organizacional e a distribuição interna das 

atribuições regimentais na Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de 

Vitória/ES. 

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

idAto=106638  

 

 Portaria ALF/RJO Nº 19, de 21 de fevereiro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

26/02/2020 Estabelece termos e condições para a instalação e funcionamento 

de Recintos Especiais para Despacho Aduaneiro de Exportação (Redex), na 

jurisdição da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto do Rio de Janeiro-

RJ, e dá outras providências. 

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

idAto=107118  

 

 Resolução CAMEX Nº 14, de 19 de fevereiro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

20/02/2020 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/web/dou/-/resolucao-n-14-de-19-de-fevereiro-de-2020-

244299731  

 

 Resolução CAMEX Nº 15, de 19 de fevereiro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

20/02/2020 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/web/dou/-/resolucao-n-15-de-19-de-fevereiro-de-2020-

244299826  

 

 Circular SECEX Nº 09, de 06 de fevereiro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

07/02/2020 (Retificada no D.O.U. de 11/02/2020) Torna público a atualização do 

compromisso de preços para amparar as importações brasileiras de ácido 

cítrico, citrato de sódio, citrato de potássio, citrato de cálcio e suas misturas 

(NCM 2918.14.00 e 2918.15.00), 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_202

0/Circular_SECEX_09_2020.pdf 
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 Circular SECEX Nº 10, de 11 de fevereiro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

12/02/2020 Abre consulta pública para que sejam apresentadas sugestões de 

alteração na versão preliminar do Guia de Apoio ao Exportador Brasileiro 

Investigado em Processos de Defesa Comercial no Exterior. 

http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/circulares_secex_202

0/Circular_SECEX_10_2020.pdf 

 

 Circular SECEX Nº 11, de 19 de fevereiro de 2020 – Publicada no D.O.U. de 

20/02/2020 Inicia investigação para averiguar a existência de dumping nas 

exportações da Rússia e de Israel para o Brasil de anidrido ftálico (NCM 

2917.35.00). 

http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/circulares_secex_202

0/Circular_SECEX_11_2020.pdf 

 

 Circular BCB Nº 3.982, de 06 de fevereiro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de 

10/02/2020 Publicada Circular que amplia para 1.800 dias o prazo máximo para 

pagamento antecipado de importação de máquinas e equipamentos com 

longo ciclo de produção ou de fabricação sob encomenda. Anteriormente a 

antecipação máxima era de 1080 dias. Segundo o Banco Central, a alteração 

é importante para que as instituições autorizadas a operar no mercado de 

câmbio adotem e implementem critérios operacionais a fim de se certificarem 

da conformidade do negócio à regulamentação cambial. Não houve 

alteração no prazo máximo para antecipação do pagamento das demais 

importações, que permanece de 180 dias. Entrará em vigor em 2 de março de 

2020. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-n-3.982-de-6-de-fevereiro-de-2020-

242335017 

 

 

Atenciosamente,  

 
 

 

Ricardo de Nobrega 

Gerente de Comércio Exterior  

 

 

 

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

Ministério da Economia, Receita Federal do Brasil, Secretaria de Comércio Exterior, Câmara de 

Comércio Exterior, BCB e PATRI. 
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