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



Decreto Nº 10.200, de 15 de janeiro de 2020 – Publicado no D.O.U. de 16/01/2020
Revoga o Decreto de 30 de junho de 2010, que cria a Zona de Processamento
de Exportação de Aracruz, no Município de Aracruz, Estado do Espírito Santo, e
o Decreto de 22 de dezembro de 2010, que retifica a área total da referida
Zona de Processamento de Exportação.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10200.htm



Decreto Nº 10.205, de 22 de janeiro de 2020 – Publicado no D.O.U. de 23/01/2020
Alterada a estrutura da Casa Civil da Presidência da República, a partir do dia
15/02/2020, para prever que a Secretaria Especial de Relacionamento Externo
fique responsável por coordenar o processo de entrada do Brasil na
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
exercendo a função de Secretaria-Executiva do Conselho Brasil - OCDE.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.205-de-22-de-janeiro-de-2020239407201



Decreto Nº 10.213, de 30 de janeiro de 2020 – Publicado no D.O.U. de 31/01/2020
Dispõe sobre a execução do Centésimo Octogésimo Protocolo Adicional ao
Acordo de Complementação Econômica nº 18 (180PA-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/_ato2019-2022/2020/decreto/D10213.htm



Decreto Nº 10.215, de 30 de janeiro de 2020 – Publicado no D.O.U. de 31/01/2020
Promulga o texto do Protocolo Modificativo do Protocolo de Olivos para a
Solução de Controvérsias no Mercosul, de 19 de janeiro de 2007.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10215.htm



Decreto de 08 de janeiro de 2020 – Publicado no D.O.U. de 09/01/2020
Designados, observada a ordem de precedência, os seguintes servidores para
compor a lista de substituição da Diretoria Colegiada da agência (ANTT): 1)
Alexandre Porto Mendes de Souza; 2) Murshed Menezes Ali e 3) Eduardo José

Marra. Em 18 de fevereiro, se encerram os mandatos do Diretor Presidente,
Mário Rodrigues e da Diretora Elisabeth Braga. A nova Lei das Agências
Reguladoras estabeleceu que durante o período de vacância que anteceder a
nomeação de novo titular da Diretoria Colegiada o cargo vago na Diretoria
será ocupado por um servidor constante da lista de substituição. A lista é
formada por 3 servidores da Agência que ocupam cargo de Superintendente,
Gerente-Geral ou equivalente hierárquico, escolhidos e designados pelo
Presidente da República entre os indicados pela Diretoria Colegiada.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-de-8-de-janeiro-de-2020237216178


Mensagens da Presidência da República Nº 7 E 8 – Publicadas no D.O.U de
09/01/2020 Publicadas as indicações de Marcus Aurelio Miranda de Araujo para
diretor da Anvisa e de Antonio Barra Torres, atual diretor-presidente interino,
para o cargo de diretor-presidente da ANVISA.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despachos-do-presidente-da-republica237206827



Portaria COANA Nº 2, de 09 de janeiro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de
13/01/2020 Estabelece a cotação média do dólar dos Estados Unidos da
América, referente aos anos-calendários de 2015 a 2019, para fins de apuração
da estimativa da capacidade financeira da pessoa jurídica que solicitar
habilitação de responsável legal no Siscomex.
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=106025



Portaria ALF/SPO Nº 1.488, de 13 de janeiro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de
15/01/2020 Disciplina os procedimentos relacionados ao agendamento de
posicionamento de cargas nos recintos alfandegados e à verificação de
mercadorias por meio de registro de imagens obtido por câmeras.
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=106065



Portaria IRF/PCE Nº 3, de 14 de janeiro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de
17/01/2020 Implementa a Medida Local de Facilitação do Comércio 01/2020,
que estabelece procedimentos para a devolução de produtos adquiridos no
mercado interno e o envio de amostras de bens para análises e testes,
efetuados por empresa instalada na ZPE do Pecém.
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=106097



Portaria SRRF02 Nº 38, de 22 de janeiro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de
24/01/2020 Estabelece a quebra de jurisdição para a análise fiscal em
conferência aduaneira, entre unidades aduaneiras da 2ª Região Fiscal que
menciona, e institui Equipes Regionais de Despacho Aduaneiro.
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=106248



Portaria ALF/GRU Nº 10, de 22 de janeiro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de
27/01/2020
Define
procedimentos
para
a
entrega
de
materiais
desembaraçados para o regime aduaneiro especial de depósito afiançado.
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=106283



Portaria IRF/SLS Nº 1, de 30 de janeiro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de
03/02/2020 Estabelece procedimentos simplificados, baseados em gestão de
riscos, para concessão e controle do regime aduaneiro especial de Trânsito
Aduaneiro, quando realizado entre recintos jurisdicionados por esta Inspetoria.
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=106472



Ato Declaratório Executivo COANA Nº 1, de 03 de janeiro de 2020 – Publicado(a)
no D.O.U. de 06/01/2020 Divulga o valor da mediana, em reais, para
lançamento no 1º semestre de 2020 do crédito tributário relativo a mercadoria
importada que tenha sido extraviada ou consumida, nos termos do art. 67 da
Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=105945



Ato Declaratório Executivo COANA Nº 3, de 10 de janeiro de 2020 – Publicado(a)
no D.O.U. de 16/01/2020 Estabelece procedimentos para a dispensa de etapas
no Trânsito Aduaneiro, cujo beneficiário seja concessionário ou permissionário
de recinto alfandegado de Zona Secundária.
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=106088



Ato Declaratório Executivo COANA Nº 2, de 10 de janeiro de 2020 – Publicado(a)
no D.O.U. de 16/01/2020 Define situações para a recepção automática da
declaração de Trânsito Aduaneiro, os documentos mínimos por tipo de
declaração e as hipóteses e os procedimentos para apresentação de
documentos em papel.

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=106087


Resoluções Nº 29 e 30, de 30 de dezembro de 2019 – Publicadas no D.O.U. de
09/01/2020 Alteradas para zero por cento (0%), até 31/12/2021, as alíquotas do
Imposto de Importação incidentes sobre os Bens de Capital (BK) e para Bens de
Informática e Telecomunicações (BIT) que menciona, na condição de Extarifários. Também foram alterados e revogados Ex-tarifários vigentes
anteriormente. Para acessar a lista de alterações, clique aqui para BIT:
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-29-de-30-de-dezembrode-2019.-237206952 e aqui para BK: http://www.in.gov.br/en/web/dou//resolucao-n-30-de-30-de-dezembro-de-2019-237206913.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/01/2020&jorn
al=515&pagina=29&totalArquivos=99



Resolução Nº 32, de 30 de dezembro de 2019 – Publicada no D.O.U. de
10/01/2020 Inclui na Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum (LETEC)
pigmentos tipo rutilo (NCM 3206.11.10) com alíquota de 2% para o Imposto de
Importação e quota de 50 mil toneladas. Para pigmento do tipo rutilo, que
contenha, em peso, 82% ou mais de dióxido de titânio, tratado
superficialmente, a base única ou combinada, com alumina (Al2O3), pentóxido
de difósforo (P2O5), óxido de potássio (K2O), sílica (SiO2) e/ou compostos
orgânicos, apresentando ponto isoelétrico de pH igual ou superior a 6,5 e inferior
ou igual a 8,1, a alíquota é de 2% e a quota de 4.836 toneladas.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-32-de-30-de-dezembro-de2019-237501983



Resolução CAMEX Nº 1, de 10 de janeiro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de
16/01/2020 Aprova o Regimento Interno do Comitê Executivo de Gestão da
Câmara de Comércio Exterior.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-1-de-10-de-janeiro-de-2020238314530



Resolução CAMEX Nº 10, de 30 de janeiro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U de
03/02/2020 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-10-de-30-de-janeiro-de-2020241100349



Resolução CAMEX Nº 11, de 30 de janeiro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de
03/02/2020 Altera para zero por cento as alíquotas do Imposto de Importação
incidentes sobre os Bens de Capital que menciona, na condição de ExTarifários.
http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-11-de-30-de-janeiro-de-2020241100209



Resolução CAMEX Nº 12, de 30 de janeiro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de
03/02/2020 Estabelece mandato e diretrizes para a reforma do sistema de
apoio oficial à exportação concedido pela União.
http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-12-de-30-de-janeiro-de-2020241100274



Resolução do Comitê Nacional de Investimentos da CAMEX Nº 1, de 11 de
dezembro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 22/01/2020 Aprova o Regimento
Interno do Comitê Nacional de Investimentos.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-1-de-11-de-dezembro-de2019-239182180



Portaria SECEX Nº 2, de 16 de janeiro de 2020 – Publicada no D.O.U. de
17/01/2020 Estabelece critérios para alocação de cota para importação,
determinada pela Resolução do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de
Comércio Exterior nº 32, de 30 de dezembro de 2019.
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2020
/Portaria_SECEX_002_2020.pdf



Portaria SECEX Nº 4, de 16 de janeiro de 2020 – Publicada no D.O.U. de
17/01/2020 Estabelece critérios para alocação de cotas para importação,
determinadas pela Resolução do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de
Comércio Exterior nº 27, de 30 de dezembro de 2019.
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2020
/Portaria_SECEX_004_2020.pdf



Portaria SECEX Nº 5, de 16 de janeiro de 2020 – Publicada no D.O.U. de
17/01/2020 Estabelece critérios para alocação de cotas para importação,
determinadas pela Resolução do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de
Comércio Exterior nº 27, de 30 de dezembro de 2019.
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2020
/Portaria_SECEX_005_2020.pdf



Portaria SECEX Nº 6, de 16 de janeiro de 2020 – Publicada no D.O.U. de
17/01/2020 Estabelece critérios para alocação de cotas para importação,

determinadas pela Resolução do Comitê- Executivo de Gestão da Câmara de
Comércio Exterior nº 26, de 30 de dezembro de 2019.
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2020
/Portaria_SECEX_006_2020.pdf


Portaria SECEX Nº 10, de 27 de janeiro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de
28/01/2020 Encerra procedimento especial de verificação de origem não
preferencial, com a qualificação da origem Índia para o produto citrato de
potássio (NCM 2918.15.00), declarado como produzido pela empresa POSY
PHARMACHEM PVT. LTD. (atual DAFFODIL PHARMACHEM PVT.).
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2020
/Portaria_SECEX_010_2020.pdf



Portaria SECEX Nº 12, de 29 de janeiro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de
30/01/2020 Dispõe sobre a consulta pública sobre Minuta de Portaria sobre
Drawback.
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2020
/Portaria_SECEX_012_2020.pdf



Portaria SECEX Nº 13, de 29 de janeiro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de
30/01/2020 Disciplina os procedimentos administrativos de avaliação de
interesse público em medidas de defesa comercial.
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2020
/Portaria_SECEX_013_2020.pdf



Circular SECEX Nº 01, de 02 de janeiro de 2020 – Publicado(a) no D.O.U. de
06/01/2020 Decide não iniciar avaliação de interesse público sobre a medida
antidumping aplicada às importações brasileiras de pirofosfato ácido de sódio
(SAPP), NCM 2835.39.20, originárias do Canadá, da China e dos Estados Unidos
da América – EUA, e torna públicos os prazos que servirão de parâmetro para o
processo de revisão da referida medida.
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/circulares_secex_202
0/Circular_SECEX_01_2020.pdf

Atenciosamente,
Ricardo de Nobrega
Gerente de Comércio Exterior
Fontes consultadas para compilação de dados: Presidência da República, Casa Civil, Portal
Legislativo, Receita Federal do Brasil, Secretaria de Comércio Exterior, Câmara de Comércio
Exterior, ANTT e PATRI.

