
 

 

 

 

           São Paulo, 12 de abril de 2019. 

Informativo de Comércio Exterior 

ICE Nº 03 – Ano 05  

 

Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Março de 2019 

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

• Decreto Nº 9.731, de 16 de março de 2019 – Publicado no D.O.U. de 18.03.2019 

Dispensa visto de visita para os nacionais da Comunidade da Austrália, do Canadá, 

dos Estados Unidos da América e do Japão e altera o Decreto nº 9.199, de 20 de 

novembro de 2017, que regulamenta a Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, que 

institui a Lei de Migração. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9731.htm 

 

• Instrução Normativa RFB Nº 1873, de 12 de março de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 14.03.2019 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.782, de 11 de janeiro de 2018, 

que dispõe sobre a entrega de documentos no formato digital para juntada a 

processo digital ou a dossiê digital no âmbito da Secretaria da Receita Federal do 

Brasil. 

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

o=99204 

 

• Instrução Normativa RFB Nº 1875, de 14 de março de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 15.03.2019 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.627, de 11 de março de 2016, e 

a Instrução Normativa RFB nº 1704, de 31 de março de 2017, que dispõem sobre o 

Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária. 

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

o=99223 

 

• Portaria ALF/PGA Nº 8, de 28 de fevereiro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

06.03.2019 Estabelece normas complementares para a simplificação de 

procedimentos nas operações de trânsito aduaneiro, mediante dispensa de 

etapas, em recintos alfandegados jurisdicionados pela Alfândega da Receita 

Federal do Brasil no Porto de Paranaguá - ALF/PGA. 

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

o=99107 

 

• Portaria ALF/STS Nº 71, de 27 de fevereiro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

06.03.2019 Autoriza a utilização de guia eletrônica de transferência de contêineres 

entre o operador portuário e o recinto alfandegado depositário nas condições que 

específica. 



 

 

 

 

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

o=99101 

 

• Portaria ALF/STS Nº 73, de 28 de fevereiro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

06.03.2019 Altera a Portaria ALF/STS n° 180, de 27 de dezembro de 2017, publicada 

no DOU de 28 de dezembro de 2017. Passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 

1º - IX - manifestar-se sobre pedidos de incorporação ou doação apresentados 

nesta Alfândega - X - assinar memorandos, ofícios e informações em nome desta 

Alfândega; e XI - expedir ato declaratório executivo de inscrição no Registro de 

Despachantes Aduaneiros e no Registro de Ajudantes de Despachante Aduaneiro". 

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

o=99102 

 

• Portaria ALF/VCP Nº 24, de 28 de fevereiro de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

06.03.2019 Disciplina os locais e as condições para entrada, permanência, 

movimentação e saída de pessoas, veículos, unidades de carga, mercadorias e 

bens no Aeroporto Internacional de Viracopos. 

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

o=99100 

 

• Portaria ALF/PGA Nº 9, de 08 de março de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

11.03.2019 Estabelece procedimentos a serem observados no Despacho 

Simplificado de Importação, DSI. 

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

o=99164 

 

• Portaria ALF/VCP Nº 34, de 13 de março de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

20.03.2019 Estabelece requisitos de infraestrutura e funcionalidades para o sistema 

informatizado de controle de acesso de pessoas e veículos no Aeroporto 

Internacional de Viracopos. 

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

o=99400 

 

• Portaria Secex Nº 4, de 8 de março de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 11.03.2019 A 

partir do dia 08.04.2019, a emissão de CODs (Certificados de Origem Digital) em 

exportações destinadas à Argentina sob os Acordos de Complementação 

Econômica (ACE) nº 14 e nº 18, somente poderá ser feita em formato digital pelas 

entidades habilitadas. A exceção ocorrerá apenas para casos de força maior em 

que a certificação digital não seja possível e por requerimento do país de destino, e 

nestes casos a Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) deverá ser comunicada do 

ocorrido. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/03/2019&jornal=5

15&pagina=12 



 

 

 

 

• Portaria SECINT Nº 241, de 20 de março de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

29.03.2019 Reduzidas as alíquotas do Imposto de Importação que compõem a 

Tarifa Externa Comum (TEC) para produtos químicos orgânicos e inorgânicos. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/03/2019&jornal=5

15&pagina=24 

 

• Despacho (ANVISA) Nº 42, de 18 de março de 2019 – Publicado no D.O.U. de 

19.03.2019 Publicado arquivamento do processo de regulação sobre Regulamento 

Técnico Mercosul Modelo de Certificado de Venda Livre (CVL) para Exportação de 

Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes. O processo foi arquivado nas 

discussões do Mercosul, que era o responsável por elaborar modelo do certificado 

padrão, e foi incorporado no processo regulatório 25351.471866/2015-32 (sob 

relatoria do Diretor Fernando Mendes) do tema 5.2 - Requisitos técnicos gerais para 

produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes da Agenda Regulatória 2017-

2020. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/03/2019&jornal=5

15&pagina=31 

 

• Câmara aprova harmonização de regimes aduaneiros - Plenário aprovou protocolo 

de revisão da Convenção Internacional para a Simplificação e Harmonização dos 

Regimes Aduaneiros O Plenário da Câmara aprovou o PDC 773/17 que aprova o 

texto do Protocolo de Revisão da Convenção Internacional para a Simplificação e 

a Harmonização dos Regimes Aduaneiros (Convenção de Quioto Revisada), 

celebrada em 18 de maio de 1973 e emendada em 26 de junho de 1999. O projeto 

segue para exame do Senado Federal. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=215

1791 

 

Atenciosamente,  

 

 

Ricardo de Nobrega 

Gerente de Comércio Exterior  

 

 

 

 

Fontes consultadas para compilação de dados: Presidência da República, Câmara dos 

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

Comércio Exterior, ANVISA e PATRI. 


