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CONSULTA PÚBLICA SOBRE AS NEGOCIAÇÕES COMERCIAIS ENTRE MERCOSUL E VIETNÃ E 

ENTRE MERCOSUL E INDONÉSIA 

 

A Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) publicou, no Diário Oficial da União do dia 19 de maio, a Circular nº 

32, que abre consulta pública para posicionamento das partes interessadas quanto a negociações de 

acordos de livre comércio entre o Mercosul e o Vietnã e entre o Mercosul e a Indonésia. A partir da 

publicação desta Circular, fica aberto o prazo de 60 dias para apresentação de manifestações a respeito do 

assunto. 

 

As manifestações deverão ser apresentadas por meio dos formulários eletrônicos disponibilizados pela 

Secex, disponíveis nesse link. Poderão ser encaminhados, também, eventuais documentos e materiais de 

apoio adicionais. O documento completo da Circular, com maiores informações, pode ser acessado nesse link. 

Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PRORROGAÇÃO DA TARIFA ZERO PARA IMPORTAÇÃO DE BENS DE COMBATE À COVID-19 

 

A Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) decidiu prorrogar até 31 de dezembro de 2021 a vigência da 

Resolução nº 17/2020, que zera a tarifa de importação sobre itens essenciais ao combate à Covid-19. A lista 

contempla 628 itens, entre medicamentos e vacinas, itens de higiene pessoal, equipamentos hospitalares, 

entre outros insumos. A lista atualizada pode ser acessada por meio desse link. Dúvidas sobre a lista vigente 

ou solicitações de ajustes ou inclusões podem ser encaminhadas para o Comitê de Alterações Tarifárias 

(CAT) por meio do e-mail cat@economia.gov.br.  

 

Sendo o que nos cabia informar no momento, permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento. 

https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/comercio-exterior/consultas-publicas-da-secex/consultas-publicas-abertas
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-secex-n-32-de-18-de-maio-de-2021-320642468
https://drive.google.com/file/d/1H8HDRPvREPpOVNJFSzp5Jsy9-Whb0QKz/view?usp=sharing
mailto:cat@economia.gov.br

