
 

 

 

 

           São Paulo, 15 de maio de 2019. 

Informativo de Comércio Exterior 
ICE Nº 04 – Ano 05  

 

Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Abril de 2019 

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

 
• Decreto Nº 9.751, de 10 de abril de 2019 – Publicado no D.O.U. de 11.04.2019 

Promulga o Acordo de Previdência Social entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da Coreia, firmado em Brasília, 
em 22 de novembro de 2012. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9751.htm 
 

• Decreto Nº 9.758, de 11 de abril de 2019 – Publicado no D.O.U. de 11.04.2019 
(edição extra) Dispõe sobre a forma de tratamento e de endereçamento nas 
comunicações com agentes públicos da administração pública federal. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9758.htm 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.885, de 17 de abril de 2019 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 22.04.2019 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.800, de 21 de março 
de 2018, que dispõe sobre a prestação de serviço de perícia para identificação 
e quantificação de mercadoria importada e a exportar e regula o processo de 
credenciamento de órgãos, entidades e peritos, e a Instrução Normativa RFB nº 
1.851, de 29 de novembro de 2018. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=100236 
 

• Portaria ALF/FOZ Nº 75, de 01 de abril de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

05.04.2019 Regulamenta o cadastramento inicial e atualização da tara dos 
veículos de transporte de cargas no âmbito do Porto Seco de Foz do Iguaçu. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=99912 
 

• Portaria ALF/RJO Nº 71, de 05 de abril de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

09.04.2019 Altera a Portaria ALF/RJO nº 26, de 27 de fevereiro de 2019, que 
dispõe sobre a organização 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=99991 
PORTARIA ALF/RJO Nº 71/2019 – Retificação 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=100100 
 

• Portaria ALF/FOZ Nº 88, de 10 de abril de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

15.04.2019 Estabelece procedimentos a serem observados no despacho 
aduaneiro de exportação na Ponte Internacional da Amizade ou na Área de 
Controle Integrado em Cidade do Leste (ACI/CDE) das mercadorias destinadas 
ao Paraguai. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=100135 
 

• Portaria ALF/SFS Nº 8, de 22 de abril de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

29.04.2019 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 São Francisco do Sul - ALF/SFS. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=100406  
 

• Portaria SRRF02 Nº 220, de 29 de abril de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

06.05.2019 Estabelece simplificação de procedimentos no trânsito aduaneiro, 
nos casos em que especifica. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=100538 
 

• Portaria SECEX Nº 8, de 15 de abril de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

17.04.2019 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_2019
/Portaria_SECEX_008_2019.pdf 
 

• Portaria SECEX Nº 10, de 29 de abril de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

30.04.2019 Aprova a 11a Edição do Manual do Sistema de Drawback Isenção. 
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2019
/Portaria_SECEX_010_2019.pdf 
 



 

 

 

 

• Circular SECEX Nº 24, de 17 de abril de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

18.04.2019 Prorrogado por até 2 meses, a partir de 01.09.2019, o prazo para 
conclusão da revisão de final de período do direito antidumping aplicado às 
exportações para o Brasil de etanolaminas (NCM 2922.11.00 e 2922.15.00), 
originárias da Alemanha e dos EUA, no âmbito do Processo SECEX 
52272.001882/2018-61. As etanolaminas possuem inúmeros usos e aplicações, 
dentre os quais se destacam: na indústria agroquímica são utilizadas como 
agente neutralizante de emulsionantes aniônicos e de princípios ativos 
empregados em defensivos agrícolas e na indústria de cosméticos são 
empregadas como alcalinizante para tinturas de cabelo, xampus, 
condicionadores, maquiagens, cremes, loções de limpeza, perfumes, entre 
outros. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/04/2019&jorn
al=515&pagina=13&totalArquivos=183 
 

• Resolução da Diretoria Colegiada (ANVISA) - RDC Nº 274, de 05 de abril de 2019 

– Publicado(a) no D.O.U. de 08.04.2019 Alterada a estrutura da Gerência-Geral 
de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados (GGPAF), redefinindo 
assim as suas competências. Destaca-se que foram criadas 7 coordenações 
regionais de Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos 
Alfandegados abrangendo as regiões do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, 
Goiás, Paraná, Pernambuco e Amazonas, 20 coordenações estaduais, e postos 
de vigilância locais, que serão responsáveis por executar e coordenar ações de 
vigilância relacionadas à saúde do viajante, instalações e serviços de interesse 
sanitário nesses locais. Além disso, foram estabelecidos Postos de Anuência de 
Importação para Produtos para Saúde, para Medicamentos, e para Alimentos, 
Cosméticos, Saneantes e Outros que serão responsáveis por fiscalizar e controlar 
as permissões de importação.  
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/04/2019&jorn
al=515&pagina=46 
 

• Aviso de Audiência Pública Nº 2/2019 ANTT – Publicado(a) no D.O.U. de 

08.04.2019 Publicada as datas das Sessões Presenciais da Audiência Pública 
2/2019 sobre a nova metodologia de cálculo do frete. Assim, as audiências 
ocorrerão em entre os dias 05 e 23 de maio nas cinco regiões do país, nas 
cidades de Belém/PA, Recife/PE, São Paulo/SP, Porto Alegre/RS e Brasília/DF. As 
contribuições podem ser enviadas até dia 24/05 por aqui:  
https://participantt.antt.gov.br/Site/AudienciaPublica/VisualizarAvisoAudienciaP
ublica.aspx?CodigoAudiencia=378 
As audiências discutirão as regras gerais e a nova proposta de metodologia de 
cálculo dos pisos de frete proposta pela ANTT e pela Esalq/USP. 



 

 

 

 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/04/2019&jorn
al=530&pagina=96 
 

• Notícia Siscomex nº 015/2019 - 08/04/2019 – Com a implantação da 
exoneração integral do ICMS por tela no módulo Pagamento Centralizado do 
Portal Único de Comércio Exterior (PCCE), o importador que optar por essa 
funcionalidade estará dispensado de apresentar a declaração e comprovante 
de exoneração do ICMS na retirada da carga nos recintos alfandegados, nos 
termos do artigo 54 da Instrução Normativa 680/2006. O procedimento de 
entrega da carga continua a ser feito pelo depositário no Siscomex Carga 
sendo que o próprio sistema informará os casos em que há necessidade de 
apresentação de documentos, através de informação constante no campo 
"Mensagens". O manual para auxiliar os depositários de recintos alfandegados 
na entrega das cargas que tiveram o ICMS exonerado pelo PCCE está 
disponível no link: 
https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/despacho-
deimportacao/sistemas/pagamento-centralizado (COORDENAÇÃO GERAL DE 
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA) 
http://portal.siscomex.gov.br/informativos/noticias/importacao/copy2_of_27-03-
2019-noticia-siscomex-no-13-2019 
 

• Circular BCB Nº 3.939, de 17 de abril de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

22.04.2019 Alterada a Circular 3.689/13 que regulamenta, no âmbito do Banco 
Central, as disposições sobre o capital estrangeiro no país e sobre o capital 
brasileiro no exterior. As alterações versam sobre o registro de operações 
financeiras, incluindo empréstimos externos, recebimento antecipado de 
exportações, financiamentos de organismos internacionais e garantias. As 
novas regras entram em vigor em 1º de julho de 2019, revogando os dispositivos 
em contrário. 
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Circular&
numero=3939 
 

• Resolução ANTT Nº 5.842, de 23 de abril de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

24.04.2019 Resolução nº 5.842, referente à tabela de frete, por ter sido enviada 
anteriormente com incorreção no número da resolução. Alterado 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 devido 
às variações no preço do diesel, conforme estabelece a Lei do Frete, e entram 
em vigor na data de publicação. 



 

 

 

 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-5.842-
de-23-de-abril-de-2019-84797092 
 

• Portaria ANTT Nº 82, de 22 de abril de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

24.04.2019 Estabelecido que os transportadores brasileiros que mantêm veículos 
em sua frota habilitada para determinado país, cuja posse foi comprovada, 
terão prazo máximo de 24 meses para adequar as informações cadastrais 
desses veículos aos requisitos para garantia da autorização para realizar 
transporte internacional terrestre para país estrangeiro (Licença Originária), 
conforme definido na Resolução 5.840/19. A postergação do prazo de 
adequação - inicialmente previsto para o mês de abril - considerou os impactos 
econômicos apresentados pelos transportadores à ANTT. 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n%C2%BA-82-de-22-de-abril-de-
2019-84796828 
 
 
 
 
 

Atenciosamente,  
 
 

Ricardo de Nobrega 

Gerente de Comércio Exterior  

 

 

 

 

Fontes consultadas para compilação de dados: Presidência da República, Portal Legislativo, 

Ministério da Economia, Receita Federal do Brasil, SECEX, BCB, ANVISA, ANTT e PATRI. 


