
 

 
 

 

           São Paulo, 19 de julho de 2019. 
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Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Junho de 2019 

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

 

 LEI Nº 13.844, de 18 de junho de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 18.06.2019 

(Edição Extra) Conversão da Medida Provisória nº 870, de 2019 - Estabelece a 

organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios; 

altera as Leis nos 13.334, de 13 de setembro de 2016, 9.069, de 29 de junho de 

1995, 11.457, de 16 de março de 2007, 9.984, de 17 de julho de 2000, 9.433, de 8 

de janeiro de 1997, 8.001, de 13 de março de 1990, 11.952, de 25 de junho de 

2009, 10.559, de 13 de novembro de 2002, 11.440, de 29 de dezembro de 2006, 

9.613, de 3 de março de 1998, 11.473, de 10 de maio de 2007, e 13.346, de 10 de 

outubro de 2016; e revoga dispositivos das Leis nos 10.233, de 5 de junho de 

2001, e 11.284, de 2 de março de 2006, e a Lei nº 13.502, de 1º de novembro de 

2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13844.htm 

 

 LEI Nº 13.848, de 25 de junho de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 26.06.2019 

Sancionada, com vetos, a Lei das Agências Reguladoras, que disciplina a 

gestão, organização, processo decisório e o controle social. O texto prevê 

normas de compliance, vedação de recondução de dirigentes e proibição de 

indicações políticas. Como anunciado pelo governo, dentre os dispositivos 

vetados estão os relativos à indicação de diretores a partir de lista tríplice 

elaborada pelo Congresso Nacional. A Lei entrará em vigor em 24/09/2019 (90 

dias). São 11 as Agências Reguladoras (Aneel, ANP, Anatel, Anvisa, ANS, Ana, 

Antaq, ANTT, Ancine, Anac e ANM). 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.848-de-25-de-junho-de-2019-

173020593  

 

 Decreto Nº 9.819, de 3 de junho de 2019 – Publicado no D.O.U. de 04.06.2019 

Dispõe sobre a Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Conselho 

de Governo (a Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Conselho 

de Governo é órgão de assessoramento com a finalidade de: I - formular 

políticas públicas e diretrizes para a área das relações exteriores e defesa 

nacional; II - aprovar, promover a articulação e acompanhar a implementação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13844.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.848-de-25-de-junho-de-2019-173020593
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.848-de-25-de-junho-de-2019-173020593


 

 
 

 

dos programas e ações cujas competências ultrapassem o escopo de apenas 

um Ministério; III - manter o acompanhamento e o estudo de questões e fatos 

relevantes, que apresentem potencial risco à estabilidade institucional, para 

prover informações ao Presidente da República).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9819.htm 

 

 Decreto de 12 de junho de 2019 – Publicado no D.O.U. de 13.06.2019 Nomeado 

Helio Vitor Ramos Filho para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na Itália, 

Malta e San Marino. Diplomata de carreira, Hélio Ramos é ligado ao dep. 

Rodrigo Maia (DEM/RJ). 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/06/2019&jorn

al=529&pagina=1  

 

 Decreto Nº 9.851, de 25 de junho de 2019 – Publicado no D.O.U. de 26.06.2019 

Promulga o Protocolo Alterando a Convenção entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Dinamarca Destinada a Evitar a 

Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a 

Renda, Celebrada em Copenhague em 27 de Agosto de 1974, firmado em 

Copenhague, em 23 de março de 2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9851.htm  

 

 Decreto Nº 9.874, de 27 de junho de 2019 – Publicado no D.O.U. 28.06.2019 Institui 

grupo de trabalho interministerial denominado Ponto de Contato Nacional para 

a implementação das Diretrizes da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico para as Empresas Multinacionais. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9874.htm  

 

 Decreto Nº 9.885, de 27 de junho de 2019 – Publicado no D.O.U. de 28.06.2019 

(republicado no D.O.U. de 01.07.2019) Dispõe sobre o Comitê Nacional de 

Investimentos no âmbito da Câmara de Comércio Exterior. Recriado o Comitê 

Nacional de Investimentos no âmbito da Câmara de Comércio Exterior 

(CAMEX), órgão consultivo e deliberativo destinado a elaborar propostas de 

políticas, diretrizes e ações para investimentos estrangeiros no país e 

investimentos brasileiros no exterior. O comitê atuará sob a coordenação do 

Secretário Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério 

da Economia, e se reunirá semestralmente. Também fica instituído, em caráter 

permanente, o Grupo Técnico do Comitê Nacional de Investimentos, destinado 

a oferecer apoio técnico e executar as decisões emanadas do Comitê. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9885.htm 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9819.htm
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 Mensagem (Presidência da República) Nº 243, de 12 de junho de 2019 – 

Publicado(a) no D.O.U. de 13.06.2019 Encaminhado ao Senado Federal, para 

apreciação, o nome de Luís Antonio Balduino Carneiro para exercer o cargo de 

Embaixador do Brasil junto à Colômbia, no lugar de Julio Glinternick Bitelli. A 

indicação de Balduíno deverá ser aprovada pela Comissão de Relações 

Exteriores (CRE) e pelo Plenário do Senado. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/06/2019&jorn

al=515&pagina=11  

 

 Mensagem (Presidência da República) Nº 242, de 10 de junho de 2019 – 

Publicado(a) no D.O.U. de 11.06.2019 Encaminhado para apreciação do 

Congresso Nacional o texto da Convenção entre Brasil e Suíça para Eliminar a 

Dupla Tributação em relação aos tributos sobre a Renda e prevenir a evasão e 

a elisão fiscais. O acordo foi assinado em 03/05/18. Após aprovação pelo 

Congresso, o acordo seguirá para ratificação pelo Presidente da República, por 

meio de Decreto Presidencial. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/06/2019&jorn

al=515&pagina=7  

 

 Decreto Legislativo Nº 55, DE 2019 – Publicado no D.O.U. de 19.06.2019 Aprovado 

em 30.05 pelo Senado, o acordo de cooperação entre o Brasil e a Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Sua ratificação 

ocorrerá após publicação de Decreto Presidencial. Esse acordo é um dos 

primeiros passos para o processo de acessão do Brasil à organização, haja vista 

que ele prevê trocas de boas práticas e diretrizes macroeconômicas e de 

políticas públicas, além de definir a uma base para aportes financeiros do Brasil 

a instituição. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/06/2019&jorn

al=515&pagina=2  

 

 Decreto Legislativo Nº 56, DE 2019 – Publicado no D.O.U. de 19.06.2019 Aprovado 

pelo Senado, o PDL 74/19, referente ao Protocolo de Revisão da Convenção 

Internacional para a Simplificação e a Harmonização dos Regimes Aduaneiros 

(Convenção de Quioto Revisada). Para entrar em vigor, o acordo ainda será 

publicado como Decreto Presidencial. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/06/2019&jorn

al=515&pagina=2  

 

 Protocolo de Madri - O Presidente Jair Bolsonaro assinou, em 25.06.2019, o 

instrumento de adesão do Brasil ao protocolo relativo ao Registro Internacional 

de Marcas (Protocolo de Madrid), após a aprovação do acordo pelo Senado 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/06/2019&jornal=515&pagina=11
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Federal. Os próximos passos são o depósito do instrumento de adesão junto à 

Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), com sede em 

Genebra, e a promulgação interna por meio de Decreto Presidencial. O 

Protocolo passará a produzir efeitos jurídicos no plano internacional 90 dias após 

as formalidades. O acordo visa desburocratizar o registro internacional de 

marcas, permitindo que empresas e pessoas físicas de um país-membro 

solicitem, através da OMPI, o registro de uma marca já pedida ou registrada no 

seu país de origem. 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20549-adesao-do-brasil-

ao-protocolo-referente-ao-acordo-de-madri-relativo-ao-registro-internacional-

de-marcas  

 

 Portaria COANA Nº 26, de 21 de maio de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

24.06.2019 Altera a Portaria Coana nº 6, de 25 de janeiro de 2019, que dispõe 

sobre os procedimentos de vinculação 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=101748 

 

 Portaria COANA Nº 25, de 20 de maio de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

25.06.2019 Atribui à Alfândega do Aeroporto Internacional de Brasília a 

competência para realizar a atividade de verificação de origem pós-

despacho, a nível nacional. 

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

idAto=101853  

 

 Portaria SRRF09 Nº 315, de 13 de junho 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

26.06.2019 Altera a Portaria SRRF09 nº 857, de 23 de novembro de 2018, que 

dispõe sobre a simplificação de procedimentos nas operações de trânsito 

aduaneiro. 

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

idAto=101894  

 

 Portaria ALF/GIG Nº 80, de 24 de junho de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

26.06.2019 Estabelece procedimentos para a etiquetagem de cargas recebidas 

no Terminal de Importação. 

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

idAto=101877  

 

 Portaria ALF/VCP Nº 72, de 28 de junho de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

01.07.2019 Altera a Portaria ALF/VCP Nº 24, de 28 de fevereiro de 2019 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20549-adesao-do-brasil-ao-protocolo-referente-ao-acordo-de-madri-relativo-ao-registro-internacional-de-marcas
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(alteração do Art. 12 – considerando a situação atual da infraestrutura de 

segurança das áreas de pátio e pista deste aeroporto e para fins de um efetivo 

controle aduaneiro, as aeronaves em voos internacionais ou domésticos, 

regulares ou não regulares, devem ser posicionadas nas áreas de pátios de 

acordo com o disposto neste artigo). 

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

idAto=102014  

 

 Ordem de Serviço Nº 1, de 24 de junho de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

26.06.2019 Esclarecidos os procedimentos de requerimento de revisão dos 

documentos de habilitação das empresas no Sistema Integrado de Comércio 

Exterior (Siscomex), previstos na Instrução Normativa RFB nº 1.603/15. Os 

principais pontos de detalhamento estão na habilitação inicial e revisão de 

estimativa da capacidade financeira e operacional. Esta Ordem de Serviço 

entra em vigor no dia 26.06.2019. 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/ordem-de-servico-n-1-de-24-de-junho-de-2019-

173017201  

 

 Solução de Divergência Nº 4, de 24 de junho de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 27.06.2019 Consolidado o entendimento da Receita sobre a hipótese de 

parcelamento da diferença de imposto, lançada de ofício, em que o valor de 

cada parcela poderá constar na escrituração fiscal do importador na forma de 

crédito de IPI, à medida 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://www.in.gov.br/en/web/dou/-/solucao-de-consulta-n-196-de-10-de-junho-

de-2019-176003785  

 

 Portaria ME Nº 309, de 24 de junho de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

26.06.2019 Estabelece regras procedimentais para análise de pedidos de 

redução temporária e excepcional da alíquota do Imposto de Importação 

para bens de capital - BK e bens de informática e telecomunicações - BIT sem 

produção nacional equivalente, por meio de regime de Ex-tarifário. 

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

idAto=101914  

 

 Portarias SECINT Nº 440 E 441, de 10 de junho de 2019 – Publicados(as) no D.O.U. 

de 12.06.2019 Concedida redução do imposto de importação para 0% para 

Bens de Capital (BK) e Bens de Informática e Telecomunicações (BIT), sob o 

regime de Ex-tarifário, até 31 de dezembro de 2020. As portarias entrarão em 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102014
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vigor em 14.06. 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=12/06/2019&jorn

al=515&pagina=14&totalArquivos=150  

 

 Portaria SECINT Nº 461, de 26 de junho de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

27.06.2019 Prorrogado, até 31 de dezembro de 2021, o prazo de vigência de 

uma lista de Ex-Tarifários de Bens de Capital (BK) e de Bens de Informática e 

Telecomunicações (BIT). 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-461-de-26-de-junho-de-2019-

176001802  

 

 Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC) Nº 288, de 04 de junho de 

2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 04.06.2019 Publicada Resolução da Diretoria 

Colegiada (RDC) que incorpora norma do Mercosul que tem o objetivo de 

simplificar a regularização dos produtos de Higiene Pessoal, Perfumes e 

Cosméticos. A principal mudança consiste na exclusão do Certificado de 

Venda Livre (CVL) apostilado dos documentos obrigatórios para esses produtos. 

A Resolução Mercosul GMC nº 44/18 facultou ao Estado-parte a 

obrigatoriedade de exigência Certificado de Venda Livre (CVL) consularizado. 

Dessa maneira, o Brasil optou pela não exigência do CVL apostilado, ou seja, 

excluiu assim o CVL da lista dos requisitos obrigatórios para produtos cosméticos, 

de higiene pessoal e perfumes. 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-rdc-n-288-de-4-de-junho-de-2019-

153680201 

 

 Resolução ANTT Nº 5.848, de 25 de junho de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

26.06.2019 Atualizado o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos 

Perigosos. A resolução faz alterações pontuais na Resolução nº 3.665/11 para 

adequá-la à legislação vigente (Resolução nº 5.232/16) e revisar obrigações, 

responsabilidades e sanções para os agentes da cadeia. A norma estabelece 

regras para cadastro do transportador, condições dos veículos e equipamentos, 

acondicionamento da carga, documentação, deveres, obrigações, 

responsabilidades, infrações e penalidades. 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-5.848-de-25-de-junho-de-2019-

173020360  
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Atenciosamente,  

 

Ricardo de Nobrega 

Gerente de Comércio Exterior  

 

 

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

Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Economia, Secretaria Especial de Comércio 

Exterior e Assuntos Internacionais, Secretaria de Comércio Exterior, Receita Federal do Brasil, 

ANVISA, ANTT e PATRI. 


