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Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Fevereiro de 2019 

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

 

• Decreto Legislativo Nº 9, de 2019 – Publicado no D.O.U. de 21.02.2019 Aprovado 

o texto do da Convenção Internacional para a Segurança de Contêineres, 

assinado em 1972. O acordo ainda deverá ser promulgado pelo Presidente da 

República, por meio de Decreto. O acordo foi aprovado pelo Plenário do 

Senado, onde tramitou como PDS 152/18, em 13/02/19. A Convenção tem 

como objetivo estabelecer requisitos estruturais padronizados e passa garantir a 

segurança de manuseio, empilhamento e transporte de contêineres durante 

sua operação normal. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=1&

data=21/02/2019&totalArquivos=101 

 

• Decreto Legislativo Nº 8, de 2019 – Publicado no D.O.U. de 21.02.2019 Aprovado 

o Acordo para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria 

de Impostos sobre a Renda entre Brasil e Dinamarca. O acordo ainda deverá 

ser promulgado pelo Presidente da República, por meio de Decreto. O Acordo 

foi aprovado pelo Plenário do Senado em 13/02/19, onde tramitou como PDS. O 

texto prevê alterações sobre métodos para eliminar a dupla tributação, visando 

reduzir as possibilidades de planejamento tributário e preservar estímulos fiscais 

a investimentos dinamarqueses no Brasil. Pela convenção vigente, os 

rendimentos originários do Brasil estarão automaticamente isentos de tributação 

na Dinamarca, o que resguarda incentivos concedidos a investidores 

dinamarqueses no Brasil. Na prática, não haverá alteração nas condições de 

investimento no Brasil. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=1&

data=21/02/2019&totalArquivos=101  

 

• Portaria COANA Nº 6, de 25 de janeiro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

14.02.2019 Dispõe sobre os procedimentos de vinculação e de prestação de 

informações para fins de registro das operações de importação por conta e 

ordem de terceiro e por encomenda. 

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

idAto=98721  



 

 

 

 

• Portaria ALF/PGA Nº 6, de 19 de fevereiro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

20.02.2019 Altera a Portaria ALF/PGA nº 137, de 7 de novembro de 2013 (“III- 

independentemente de solicitação da RFB, deverão ser escaneadas as 

unidades de carga conforme estipulado na Portaria). 

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

idAto=98849  

 

• Portaria ALF/VCP Nº 13, de 20 de fevereiro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

21.02.2019 Altera a Portaria ALF/VCP nº 01 de 02 de Janeiro de 2018, publicada 

no DOU nº 2, de 03/01/2018 – Seção I, pág. 152, a qual define a estrutura, 

disciplina as atribuições das Equipes e dos Grupos vinculados aos Serviços, às 

Seções e ao Gabinete da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Aeroporto 

Internacional de Viracopos e delega competências. 

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

idAto=98869 

 

• Portaria ALF/GRU Nº 35, de 19 de fevereiro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

21.02.2019 Revoga a Portaria ALF/GRU nº 26, de 29 de janeiro de 2019, 

publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União nº 21, de 30 de janeiro de 2019, 

e 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 

(excepcionalmente a abertura de volumes poderá ser realizada pelo 

transportador aéreo previamente às operações de embarque de cargas em 

exportação, sem a presença da fiscalização aduaneira, exclusivamente para 

inspeção de segurança aeronáutica, em local previamente designado pela 

administração aduaneira, com acompanhamento por Agente de Proteção da 

Aviação Civil (APAC) habilitado, desde que formalmente registrada e 

documentada). 

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

idAto=98868 

 

• Portaria ALF/RJO Nº 26, de 27 de fevereiro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

28.02.2019 Dispõe sobre a organização dos serviços da Alfândega da Receita 

Federal do Brasil no Porto do Rio de Janeiro, especifica as atribuições de cada 

Serviço, Seção, Equipe e Comissão Permanente e delega competência aos 

Chefes de Serviço e de Seção, Supervisores de Equipe, Auditores Fiscais da 

Receita Federal do Brasil e Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil. 

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

idAto=99006  

 



 

 

 

 

• Ato Declaratório Executivo COANA Nº 2, de 18 de fevereiro de 2019 – 

Publicado(a) no D.O.U. de 26.02.2019 Divulga o valor da mediana, em reais, 

para lançamento no 1º semestre de 2019 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=98971  

 

• Ato Declaratório Executivo SRRF02 Nº 5, de 27 de fevereiro de 2019 – 

Publicado(a) no D.O.U. de 01.03.2019 Declara alfandegado, por prazo 

indeterminado, o Ponto de Fronteira de Oiapoque, localizado no município de 

Oiapoque, no estado do Amapá. 

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

idAto=99050   

 

• Solução de Consulta RFB Nº 38, de 30 de janeiro de 2019 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 18.02.2019 Consolidado o entendimento da RFB que para a 

aplicação da multa prevista no inciso III do art. 711 do Regulamento aduaneiro 

(multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria quando houver omissão 

ou prestação de informações inexata ou incompleta na DI) inexiste 

obrigatoriedade de se comprovar culpa ou dolo, tampouco, ocorrência de 

efetivo prejuízo ao Fisco. Basta que se verifique a omissão ou a incompleta 

informação. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/02/2019&jorn

al=515&pagina=27  

 

• Portarias (Ministério da Economia) Nº 219 e 220, de 25 de fevereiro de 2019 – 

Publicados(as) no do D.O.U. de 28.02.2019 Concedida a redução do imposto de 

importação para 0% (zero por cento) para Bens de Capital (BK) e Bens de 

Informática e Telecomunicações (BIT), sob o regime de Ex-tarifário. Os bens cuja 

redução foi concedida são referentes aos pedidos protocolizados no final de 

2018 e que passaram por análise do Comitê de Análise de Ex-tarifários (CAEx) 

na mesma época. Os demais pleitos deverão ter sua avaliação realizada nas 

próximas semanas e serão concedidos por Portaria da Secretaria Especial de 

Comércio Exterior e Assuntos Internacionais (SECINT) e não mais por Resolução 

CAMEX. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/02/2019&jorn

al=515&pagina=30&totalArquivos=178 

 



 

 

 

 

• Circular SECEX Nº 7, de 14 de fevereiro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

15.02.2019 Divulga os prazos de revisões de final de período de medidas 

antidumping em curso no DECOM (NCM 9603.29.00). 

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

9/Circular_SECEX_07_2019.pdf 

 

• Circular SECEX Nº 11, de 21 de fevereiro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

22.02.2019 Prorrogar o prazo para conclusão da investigação de prática de 

dumping, de dano à indústria doméstica e de relação causal entre esses, nas 

exportações para o Brasil de filmes PET (NCM 3920.62.19, 3920.62.91 e 

3920.62.99), originárias do Bareine e do Peru. 

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

9/Circular_SECEX_11_2019.pdf 

 

• Circular SECEX Nº 13, de 25 de fevereiro de 2019 – Publicado no D.O.U. de 

26.02.2019 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). 

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

9/Circular_SECEX_13_2019.pdf  

 

 

Atenciosamente,  
 

 

Ricardo de Nobrega 

Gerente de Comércio Exterior  

 

 

 

Fontes consultadas para compilação de dados: Presidência da República, Senado Federal, 

Portal Legislativo, Ministério da Economia, Receita Federal do Brasil, Secretaria de Comércio 

Exterior e PATRI. 


