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Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Janeiro de 2019 

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

• Medida Provisória Nº 870, de 1º de janeiro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 
01.01.2019 Estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da 
República e dos Ministérios. 
A Medida Provisória entrou em vigor na data de sua publicação (01.01) e com 
isso os Ministros do novo governo já puderam ser nomeados com base na nova 
estrutura de Ministérios. 
O prazo para apresentação de emendas parlamentares à Medida Provisória é 
de 6 dias corridos, mas está suspenso devido ao recesso parlamentar. Com isso, 
o prazo passará a contar a partir de 04.02 (2ª feira), encerrando-se em 09.02 
(sábado). 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=701&pagina=1&
data=01/01/2019 

 
• Lei Nº 13.804, de 10 de janeiro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U de 11.01.2019 

Dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao contrabando, ao 
descaminho, ao furto, ao roubo e à receptação; altera as Leis nos 9.503, de 23 
de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), e 6.437, de 20 de agosto de 
1977. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13804.htm 
 

• Decretos de 1º de janeiro de 2019 – Publicados em Edição Especial do D.O.U. de 
01.01.2019 Nomeia 21 Ministros do Governo Bolsonaro, exonerando-os dos 
cargos que ocupavam na equipe de transição quando for o caso. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/01/2019&jorn
al=702&pagina=1 
 

• Decretos de 1º de janeiro de 2019 – Publicados no D.O.U. de 02.01.2019 Nomeia 
Secretários-Executivos e outros cargos de chefia dos Ministérios. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/01/2019&jorn
al=605&pagina=1  
 
 



 

 

 

 

• Despachos da Presidência da República – Publicado(a) no D.O.U. de 10.01.2019 
Indicação de MÁRIO VILALVA, para exercer o cargo de Presidente da Agência 
de Promoção de Exportações do Brasil - Apex-Brasil, por quatro anos, em 
substituição a Alecxandro Pinho Carreiro, que fica exonerado do cargo. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/01/2019&jorn
al=604&pagina=2  
 

• Decreto de 14 de janeiro de 2019 – Publicado no D.O.U. de 15.01.2019 Nomeia 
Marcos Prado Troyjo para o cargo de Secretário Especial de Comércio Exterior e 
Assuntos Internacionais do Ministério da Economia. Sua Secretaria englobará as 
funções de comércio exterior da Secretaria de Comércio Exterior do extinto 
MDIC; da Secretaria-Executiva da CAMEX e das Secretarias de Assuntos 
Internacionais dos extintos Ministérios do Planejamento e Fazenda. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/01/2019&jorn
al=529&pagina=1  
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.870, de 29 de janeiro de 2019 – Publicado(a) no 
D.O.U. de 30.01.2019 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.312, de 28 de 
dezembro de 2012, que dispõe sobre os preços a serem praticados nas 
operações de compra e de venda de bens, serviços ou direitos efetuadas por 
pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no Brasil, com pessoa física ou 
jurídica residente ou domiciliada no exterior, consideradas vinculadas. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=98350  
 

• Portarias de 24 de janeiro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 25.01.2019 
Nomeia Lucas Pedreira Do Couto Ferraz, para exercer o cargo de Secretário de 
Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/01/2019&jorn
al=529&pagina=1  
 

• Portaria COANA Nº 102, de 28 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 
02.01.2019 Estabelece procedimentos de contingência em caso de 
indisponibilidade técnica do Portal Único de Comércio Exterior. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=97758 
 

• Portaria COANA Nº 1, de 07 de janeiro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 
15.01.2019 Estabelece a cotação média do dólar dos Estados Unidos da 
América, referente aos anos-calendários de 2014 a 2018, 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=98022 

• Portaria ALF/REC Nº 2, de 16 de janeiro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 
17.01.2019 Regulamenta o horário de atendimento ao público externo da 
ALF/REC e Inspetorias vinculadas referente a assuntos relacionados ao 
Despacho de Importação e ao Despacho de Exportação 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=98074 
 

• Portaria ALF/IGI Nº 5, de 21 de janeiro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 
22.01.2019 Dispõe sobre o procedimento de retenção de mercadorias no curso 
do despacho e autorização de registro de mais de uma declaração de 
importação, para um mesmo conhecimento de carga, nas hipóteses em que 
especifica. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=98186 
 

• Ato Declaratório Executivo ALF/VCP Nº 1, de 23 de janeiro de 2019 – 
Publicado(a) no D.O.U. de 25.01.2019 Prorroga o prazo de validade do 
credenciamento de peritos para o exercício das atividades de prestação de 
assistência técnica na Alfândega de Viracopos. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=98287  
 

• Portaria ALF/GRU Nº 26, de 29 de janeiro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 
30.01.2019 Altera a Portaria ALF/GRU nº 201, de 28 de agosto de 2018, publicada 
na Seção 1 do Diário Oficial da União nº 167, de 29 de agosto de 2018 - A 
Portaria ALF/GRU nº 201, de 28 de agosto de 2018, passa a vigorar com a 
seguinte alteração: A abertura de volume, inclusive por necessidade de 
rearranjo de suas partes internas, dependerá de autorização prévia da 
fiscalização aduaneira. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=98362 
 

• Solução de Consulta RFB Nº 300, de 26 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no 
D.O.U. de 02.01.2019 Consolida o entendimento da RFB segundo o qual, o 
estabelecimento importador poderá creditar-se do IPI vinculado à importação 
de produtos de procedência estrangeira pago em virtude de lançamento de 



 

 

 

 

ofício. Ou seja, poderá escriturar, em sua escrita fiscal, como crédito a quantia 
paga, ainda que mediante parcelamento, correspondente à diferença de 
imposto apurada em procedimento fiscal, em relação ao IPI pago a menor no 
desembaraço aduaneiro dos produtos. Por se tratar de crédito extemporâneo, 
deverá ser escriturado pelo seu valor original, observado o prazo prescricional 
de cinco anos contado da efetiva entrada no estabelecimento daqueles 
produtos que tinham sido submetidos ao desembaraço aduaneiro. Não há 
previsão legal para que o montante a ser creditado seja submetido a qualquer 
tipo de atualização assim como para que inclua as importâncias pagas a título 
de multas e juros relativas ao imposto. Na hipótese de parcelamento da quantia 
correspondente à diferença de imposto lançada de ofício, o valor de cada 
parcela poderá ser escriturado, na escrita fiscal do estabelecimento 
importador, como crédito de IPI, à medida em que ocorrer seu efetivo 
pagamento, desde que para cada parcela escriturada não seja ultrapassado o 
prazo prescricional de cinco anos contado da efetiva entrada no 
estabelecimento daqueles produtos que tinham sido submetidos ao 
desembaraço aduaneiro. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/01/2019&jorn
al=515&pagina=24  
 

• Portaria SECEX Nº 1, de 25 de janeiro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 
28.01.2019 Aprova a 10ª Edição do Manual do Sistema de Drawback Isenção. 
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2019
/Portaria_SECEX_001_2019.pdf  
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/drawback/drawback-
isencao  
 

• Resolução ANTT Nº 5.839, de 17 de janeiro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 
18.01.2019 Altera o anexo da Resolução nº 5.820/2018 com novos valores dos 
preços mínimos referentes ao quilômetro rodado na realização de fretes, por 
eixo carregado, consideradas as distâncias e as especificidades das cargas. Os 
valores foram reajustados pela inflação (IPCA) e devido às variações no preço 
do diesel, conforme estabelece a Lei do Frete. A ANTT tinha até o dia 20.01 para 
atualizar os valores. Os preços são válidos para o semestre em que a resolução 
foi editada. Caso a agência não republique a tabela semestralmente, ficam 
vigentes os valores do período anterior atualizados pelo IPCA. Os novos valores 
entram em vigor no dia 21.01. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/01/2019&jorn
al=515&pagina=22  
 



 

 

 

 

• Resolução ANTT Nº 5.840, de 22 de janeiro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 
24.01.2019 Dispõe sobre o transporte rodoviário internacional de cargas e dá 
outras providências. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/01/2019&jorn
al=515&pagina=47 
 

• Manual de Exportação – Portal Único de Comércio Exterior - A Receita Federal 
do Brasil (RFB) disponibilizou em seu website a versão atualizada do Manual 
Aduaneiro de Exportação (Portal Único de Comércio Exterior), documento que 
oferece orientação sobre todas as funcionalidades do Portal nas operações de 
exportação por meio de Declaração Única de Exportação (DU-E). O Manual de 
Exportação - Portal Único tem como objetivo orientar os exportadores, 
transportadores, depositários e demais intervenientes nas atividades relativas ao 
despacho de exportação nas peculiaridades advindas com a introdução do 
Portal Único de Comércio Exterior. 
https://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/exportacao-
portal-unico  
 
 

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, ANTT e PATRI. 


