
 

 

 

 

           São Paulo, 24 de junho de 2019. 
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Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Maio de 2019 

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

 
• Decreto Nº 9.798, de 22 de maio de 2019 – Publicado no D.O.U de 23.05.2019 

Altera o Decreto nº 4.993, de 18 de fevereiro de 2004, que cria o Comitê de 
Financiamento e Garantia das Exportações - COFIG. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9798.htm  
 

• Decreto Nº 9.805, de 23 de maio de 2019 – Publicado no D.O.U de 24.05.2019 
Dispõe sobre a execução do Vigésimo Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo 
de Complementação Econômica nº 36 (28PA-ACE36), firmado entre a 
República Federativa do Brasil, a República Argentina, a República do Paraguai 
e a República Oriental do Uruguai, Estados Partes do Mercosul, e o Estado 
Plurinacional da Bolívia. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9805.htm  
 

• Decreto Nº 9.814, de 30 de maio de 2019 – Publicado no D.O.U. de 31.05.2019 
Promulga o Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Confederação 
Suíça para o Intercâmbio de Informações sobre Matéria Tributária, firmado em 
Brasília, em 23 de novembro de 2015. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9814.htm 
 

• Decreto Nº 9.815, de 30 de maio de 2019 – Publicado no D.O.U. de 31.05.2019 
Promulga o Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte para o 
Intercâmbio de Informações Relativas a Tributos, firmado em Brasília, em 28 de 
setembro de 2012. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9815.htm 
 

• Decreto Legislativo Nº 49, de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 30.05.2019 O 
Plenário do Senado aprovou, no dia 22.05, o Protocolo de Madrid (PDL 98/19). O 
acordo versa sobre o Registro Internacional de Marcas e visa desburocratizar o 
registro internacional de marcas, permitindo que empresas e pessoas físicas de 
um país-membro solicitem, através da Organização Mundial da Propriedade 



 

 

 

 

Intelectual (OMPI), o registro de uma marca já pedida ou registrada no seu país 
de origem. Com isso, o acordo segue para promulgação pelo Presidente, por 
meio de Decreto Presidencial que será publicado em Diário Oficial. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/05/2019&jorn
al=515&pagina=1  
 

• Mensagem Nº 216, de 29 de maio de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 
30.05.2019 Foi publicada a indicação do Contra-Almirante Antônio Barra Torres 
para o cargo de Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 
A indicação ainda precisa ser aprovada pelo Senado Federal, que sabatinará o 
indicado. 
http://www.in.gov.br/web/dou/-/despachos-do-presidente-da-republica-
145562358  
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.887, de 03 de maio de 2019 – Publicado(a) no 
D.O.U. de 07.05.2019 Altera a Instrução Normativa RFB n° 1.600, de 14 de 
dezembro de 2015, que dispõe sobre a aplicação dos regimes aduaneiros 
especiais de admissão temporária e de exportação temporária. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=100591 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.893, de 14 de maio de 2019 – Publicado(a) no 
D.O.U. de 16.05.2019 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.603, de 15 de 
dezembro de 2015, que estabelece procedimentos de habilitação de 
importadores, exportadores e internadores da Zona Franca de Manaus para 
operação no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) e de 
credenciamento de seus representantes para a prática de atividades 
relacionadas ao despacho aduaneiro. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=100770 
 

• Portaria ALF/STS Nº 127, de 07 de maio de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 
14.05.2019 Altera a Portaria ALF/STS n° 48, de 18 de maio de 2017, publicada no 
DOU de 25 de maio de 2017. "Art. 2º A carga de exportação, após o 
desembaraço e até sua entrega ao operador portuário para embarque, fica 
sob a responsabilidade do administrador do recinto aduaneiro de despacho, 
que deverá monitorar o trânsito aduaneiro e comunicar a esta Alfândega 
quaisquer situações de anormalidade, tais como a chegada do veículo após o 
tempo esperado, o desvio de rota e a troca de motorista, entre outras”. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=100729 



 

 

 

 

• Portarias SECINT Nº 391 e 392, de 07 de maio de 2019 – Publicados(as) no D.O.U. 
09.05.2019 Concedida 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. Para acessar a íntegra das listas de BK, clique 
aqui, e de BIT, clique aqui. Estas portarias entrarão em vigor em 13/05. Vale 
ressaltar que com as mudanças na estrutura da Camex e do Ministério da 
Economia, não há mais a necessidade de que os pedidos de Ex-tarifário sejam 
deliberados pelo Comitê Executivo de Gestão (GECEX) da Camex para 
posterior publicação de Resolução, pois são de competência do Secretário 
Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, que os concede por 
meio de Portaria SECINT. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/05/2019&jorn
al=515&pagina=31&totalArquivos=90 
 

• Portaria SECINT Nº 421, de 22 de maio de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 
23.05.2019 Por razões de desabastecimento (GMC 08/08) fica alterada para 2%, 
por um período de 12 meses, a alíquota do imposto de importação de óleo de 
palmiste (NCM 1513.29.10), condicionada a cota máxima de 224.785 toneladas. 
A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia editará norma 
complementar para estabelecer os critérios de alocação da referida cota. Esta 
portaria entra em vigor 2 dias úteis após sua publicação – a saber, dia 
28.05.2018. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/05/2019&jorn
al=515&pagina=25&totalArquivos=77  
 

• Portaria SECEX Nº 15, de 27 de maio de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 
28.05.2019 Estabelecidos critérios para alocação de cotas para importação de 
óleo de palmiste (NCM 1513.29.10), determinada pela Portaria SECINT nº 
421/2019, que reduziu temporariamente a alíquota do imposto de importação 
do referido produto. 

CÓDIGO 
NCM 

DESCRIÇÃO ALÍQUOTA 
DO 
II 

QUANTIDADE VIGÊNCIA 

1513.29.10 De amêndoa de 
palma (palmiste) 

(coconote) 

2% 224.785 
toneladas 

27/05/2019 a 
26/05/2020 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/05/2019&jorn
al=515&pagina=10&totalArquivos=68  
 



 

 

 

 

• Portaria SECINT Nº 421, de 22 de maio de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 
23.05.2019 Por razões de desabastecimento (GMC 08/08) fica alterada para 2%, 
por um período de 12 meses, a alíquota do imposto de importação de Misturas 
à base de substâncias odoríferas (NCM 3302.90.90), apresentadas sob a forma 
de microcápsulas, dos tipos utilizados como matérias-primas nas indústrias de 
produtos para cuidados pessoais e de limpeza, condicionada a cota máxima 
de 1.250 toneladas. A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da 
Economia editará norma complementar para estabelecer os critérios de 
alocação da referida cota. Esta portaria entra em vigor 2 dias úteis após sua 
publicação – a saber, dia 28/05. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/05/2019&jorn
al=515&pagina=25&totalArquivos=77  
 

• Portaria SECEX Nº 15 de 27 de maio de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 
28.05.2019 Estabelecidos critérios para alocação de cotas para importação, 
determinada pela Portaria SECINT nº 421/19, de misturas à base de substâncias 
odoríferas apresentadas sob a forma de microcápsulas dos tipos utilizados 
como matérias-primas nas indústrias de produtos para cuidados pessoais e de 
limpeza (NCM 3302.90.90). 

CÓDIGO 
NCM 

DESCRIÇÃO ALÍQUOTA 
DO 
II 

QUANTIDADE VIGÊNCIA 

3302.90.90 
Outras 

Ex 001- Misturas à base de 

substâncias odoríferas, 
apresentadas sob a forma 

de microcápsulas, dos tipos 
utilizados como matérias-

primas nas indústrias de 
produtos para cuidados 

pessoais e de limpeza 

2% 
1.250 

toneladas 

27/05/2019 

a 
26/05/2020 

A Portaria entra em vigor na data de publicação, 28.05.2019. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/05/2019&jorn
al=515&pagina=10&totalArquivos=68  
 

• Portaria SECEX Nº 11, de 7 de maio de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 
08.05.2019 Altera a Portaria SECEX nº 23/2011 (Operações de Comércio Exterior) 
de forma a simplificar o procedimento de análise de similaridade de bens para 
importação, que se aplica tanto para bens novos como material usado. 
Conforme as alterações, o exame de similaridade será feito em duas etapas: 1) 



 

 

 

 

apuração de produção nacional e 2) análise da capacidade do bem nacional 
substituir o bem cuja importação esteja sendo solicitada, e seguirá os critérios 
anteriormente aplicados para definição de similaridade do produto. 
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2019
/Portaria_SECEX_011_2019.pdf 
 

• Portaria SECEX Nº 12, de 09 de maio de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 
10.05.2019 Estabelece critérios para alocação de cotas para importação, 
determinadas pela Portaria SECINT nº 390, de 6 de maio de 2019. Copolímeros 
de cloreto de vinila e acetato de vinila – NCM 3904.30.00. 
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2019
/Portaria_SECEX_012_2019.pdf 
 

• Circular SECEX Nº 33, de 27 de maio de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 
28.05.2019 Publicado a correção trimestral do compromisso de preços sobre as 
importações brasileiras de ácido cítrico, citrato de sódio, citrato de potássio, 
citrato de cálcio e suas misturas - ACSM (NCMs 2918.14.00 e 2918.15.00), 
fabricado pelas empresas COFCO Biochemical (Anhui), COFCO Biochemical 
(Maanshan) Co. Ltd. e RZBC (Juxian) Co. Ltd. e exportado para o Brasil 
diretamente ou via trading company RZBC Import & Export. Dessa maneira, 
deverão ser observados preços CIF não inferiores a US$ 1.123,91/t para 
mercadorias desembaraçadas ao amparo do compromisso. Esta Circular entra 
em vigor em 10 dias a partir da data de sua publicação no Diário Oficial. O 
ACSM é utilizado na produção e formulação de alimentos e bebidas (em 
especial refrigerantes) e produtos de beleza e para higiene bucal/cosméticos. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/05/2019&jorn
al=515&pagina=9&totalArquivos=68  
 

• Portaria Conjunta (ANVISA e RFB) Nº 1, de 15 de maio de 2019 – Publicado(a) no 
D.O.U. de 17.05.2019 Publicada portaria que avança a adesão da ANVISA ao 
Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado (OEA), autorizando a 
realização do projeto-piloto para desenvolver e testar módulo complementar 
do OEA-Integrado. Das 10 etapas necessárias, a assinatura desta portaria 
conjunta é o 2ª passo rumo à adesão plena da Anvisa ao programa. A portaria 
foi assinada em cerimônia realizada no último dia 07/05 e aguardava 
publicação desde então. A portaria autoriza a realização do projeto-piloto de 
OEA com o objetivo de integrar das atividades desenvolvidas pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pela Secretaria Especial da Receita 
Federal do Brasil (RFB). 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n%C2%BA-1-de-15-de-
maio-de-2019-104562169 



 

 

 

 

• Circular BCB Nº 3.934, de 03 de abril de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 
05.04.2019 Dispõe sobre a vedação do registro de novas emissões de 
instrumentos para curso no âmbito do Convênio de Pagamentos e Créditos 
Recíprocos (CCR) e altera a Circular nº 3.871, de 21 de dezembro de 2017. 
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Circular&
numero=3934 
 

• Resolução ANTT Nº 5.844, de 30 de abril de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 
02.05.2019 Alterada e referendada a resolução nº 5.833, para revogar os 
dispositivos que previam multa ao transportador que movimentasse carga 
abaixo do piso mínimo (multa de R$ 550). Foram mantidos os demais incisos que 
preveem multa aos contratantes e anunciantes do serviço - que vai de R$ 550 a 
R$ 10.500. 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolu%C3%87%C3%83o-n%C2%BA-5.844-
de-30-de-abril-de-2019-86236185 
 

• Portaria ANTT Nº 166, de 14 de maio de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 
15.05.2019 Estabelecido canal eletrônico entre a Confederação Nacional dos 
Transportadores Autônomos e a ANTT para o recebimento de denúncias 
referentes ao transporte rodoviário de carga, com foco na fiscalização da 
Política Nacional dos Pisos Mínimos. Caberá à ANTT a análise das denúncias 
encaminhadas e a disponibilização de relatórios das fiscalizações à CNTA. Já à 
CNTA, caberá reunir denúncias de seus representados e encaminhá-las para o 
canal criado. À SUFIS fica autorizada a formalizar canais de comunicação 
análogos com entidades de classe do transporte remunerado de cargas que 
pretendam atuar da mesma forma. 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n%C2%BA-166-de-14-de-maio-de-
2019-98951675 
 

• Portaria (INMETRO) Nº 260, de 27 de maio de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 
29.05.2019 Como forma de desburocratização prometida pela nova Presidente 
do Inmetro, o órgão passa a permitir a emissão de Licenças de Importação (LI) 
após o embarque da mercadoria no exterior. Esta permissão será aplicada 
apenas para as mercadorias que estejam caracterizadas com "licenciamento 
não automático" e deverá ser efetuada após embarque da mercadoria no 
exterior, mas anteriormente ao despacho aduaneiro. Esta portaria entrará em 
vigor imediatamente. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/05/2019&jorn
al=515&pagina=47&totalArquivos=104  
 



 

 

 

 

 
Atenciosamente,  
 
Ricardo de Nobrega 
Gerente de Comércio Exterior  
 
 

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

Ministério da Economia, Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, 
Secretaria de Comércio Exterior, Receita Federal do Brasil, ANVISA, BCB, INMETRO, ANTT e PATRI. 


