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Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Julho de 2019 

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

 

 Decreto Nº 9.898, de 02 de julho de 2019 – Publicado no D.O.U. de 02.07.2019 

Altera o Decreto nº 9.493, de 5 de setembro de 2018, que aprova o 

Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados (informações sobre 

os produtos controlados – Decreto Nº 9.493, de 05 de setembro de 2018).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9898.htm 

 

 Decreto Nº 9.904, de 08 de julho de 2019 – Publicado no D.O.U. de 09.07.2019 

Alterados os registros das operações de exportações com isenção de IR nas 

comissões de agentes, dispostas pelo Decreto nº 6.761/09 que migrarão do 

SISPROM para sistema pertinente e do SISCOMEX para o SISCOSERV. As 

mudanças entram em vigor no dia de hoje (09.07.2019). Operações que antes 

eram registradas no Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX) 

passarão a ser registradas no Sistema Integrado de Comércio Exterior de 

Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no 

Patrimônio (SISCOSERV). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9904.htm 

 

 Decreto Nº 9.920, de 18 de julho de 2019 – Publicado no D.O.U. de 19.07.2019 

Institui o Conselho para a Preparação e o Acompanhamento do Processo de 

Acessão da República Federativa do Brasil à Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico - OCDE. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9920.htm 

 

 Decreto Nº 9.933, de 23 de julho de 2019 – Publicado no D.O.U. de 24.07.2019 

Dispõe sobre o Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação. 

Publicado Decreto que mantém o Conselho Nacional das Zonas de 

Processamento de Exportação (CZPE). Criado em 2008, o CZPE tem por objetivo 

analisar as propostas de criação de Zonas de Processamento de Exportação e 

submetê-las à decisão do Presidente da República e realizar seu 

acompanhamento.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9933.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9898.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9904.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9920.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9933.htm


 

 
 

 

 Decreto Nº 9.952, de 31 de julho de 2019 – Publicado no D.O.U. de 01.08.2019 

Promulga o Acordo de Assistência Mútua Administrativa entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Noruega em Matéria 

Aduaneira, firmado em Oslo, em 19 de dezembro de 2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9952.htm 

 

 Decretos de 04 de julho de 2019 – Publicados nos D.O.U. de 05.07.2019 

Nomeados os novos embaixadores do Brasil em Portugal (Embaixador Carlos 

Alberto Magalhães), no Egito (Embaixador Antonio Patriota); na Jordânia 

(Embaixador Ruy Amaral); na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

(Embaixador Pedro Bastos) e na Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (Embaixador Santiago Mourão). Também 

foram nomeados o novo Cônsul-Geral do Brasil em Washington, DC (João Pedro 

Costa) e em Frankfurt, Alemanha (Alexandre Porto). 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/07/2019&jorn

al=529&pagina=1 

 

 Decreto de 24 de julho de 2019 – Publicado no D.O.U. de 25.07.2019 Antonio 

Barra Torres é nomeado para exercer o cargo de Diretor da ANVISA, com 

mandato de 3 anos (até 2022), em vaga decorrente do término do mandato 

do ex-diretor-presidente Jarbas Barbosa. No caso de Barra Torres tomar posse 

antes da Lei das Agências (que institui novo marco legal das agências 

reguladoras) entrar em vigor (24/09), o diretor ficará sujeito às regras da lei 

antiga, o que significa que terá mandato de 3 anos passível de uma 

recondução. Por outro lado, se tomar posse após o dia 24/09, serão aplicadas 

as novas regras e o diretor terá mandato de 5 anos, vedada a recondução. 

Também deverá ser definida qual diretoria Barra Torres será designado à 

comandar, atualmente, está vaga a 5ª diretoria, responsável pelas áreas de 

monitoramento sanitário e portos/aeroportos/fronteiras. 

 

 Portaria COANA Nº 36, de 04 de julho de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

12.07.2019 Dispõe sobre requisitos de habilitação especial nas operações de 

remessas expressas internacionais. 

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

idAto=102269 

 

 Ato Declaratório Executivo COANA Nº 4, de 03 de julho de 2019 – Publicado(a) 

no D.O.U. de 11.07.2019 Divulga o valor da mediana, em reais, para lançamento 

no 2º 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://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9952.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/07/2019&jornal=529&pagina=1
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/07/2019&jornal=529&pagina=1
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102269
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102269


 

 
 

 

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

idAto=102249 

 

 Ato Declaratório Executivo SRRF08 Nº 41, de 10 de julho de 2019 – Publicado(a) 

no D.O.U. de 15.07.2019 Altera o Ato Declaratório Executivo SRRF08 nº 85, de 11 

de novembro de 2013, que Alfandega o Aeroporto Internacional de Viracopos - 

Campinas/SP. 

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

idAto=102277 

 

 Portaria CODAC Nº 52, de 25 de julho de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

29.07.2019 Dispõe sobre o acesso ao Sistema de Consulta de Protocolo de 

Débito do Siscomex Importação (Siscomexdeb), disponível no sítio da Secretaria 

Especial da Receita Federal do Brasil na Internet. 

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

idAto=102581 

 

 Solução de Consulta RFB Nº 231, de 15 de julho de 2019 – Publicado no D.O.U. de 

24.07.2019 Reformulado o entendimento da RFB sobre a não incidência de IOF 

na manutenção de recursos em moeda estrangeira em instituição financeira 

fora do país, relativos aos recebimentos de exportações brasileiras de 

mercadorias e de serviços para o exterior, realizadas por pessoas físicas ou 

jurídicas. A principal mudança se ateve a exclusão da incidência da alíquota 

de 0,38%, em caso de data posterior a conclusão do processo de exportação. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/solucao-de-consulta-n-231-de-15-de-julho-

de-2019-203421828 

 

 Solução de Consulta RFB Nº 231, de 15 de julho de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 24.07.2019 Reformulado o entendimento da RFB sobre a não incidência de 

IOF na manutenção de recursos em moeda estrangeira em instituição 

financeira fora do país, relativos aos recebimentos de exportações brasileiras de 

mercadorias e de serviços para o exterior, realizadas por pessoas físicas ou 

jurídicas. A principal mudança se ateve a exclusão da incidência da alíquota 

de 0,38%, em caso de data posterior a conclusão do processo de exportação. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/solucao-de-consulta-n-231-de-15-de-julho-

de-2019-203421828  

 

 Portaria SECEX Nº 468, de 27 de junho de 2019 – Publicado(a) no D.O.U.  de 

02.07.2019 Concedida redução temporária da alíquota do Imposto de 

Importação, ao amparo da Resolução nº 08/08 do Grupo Mercado Comum do 

MERCOSUL (GMC), para Ácido Monocloroacético (NCM 2915.40.10) e 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102249
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102249
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102277
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102277
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102581
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102581
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/solucao-de-consulta-n-231-de-15-de-julho-de-2019-203421828
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/solucao-de-consulta-n-231-de-15-de-julho-de-2019-203421828
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/solucao-de-consulta-n-231-de-15-de-julho-de-2019-203421828
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/solucao-de-consulta-n-231-de-15-de-julho-de-2019-203421828


 

 
 

 

Monoisopropilamina e seus sais (NCM 2921.19.23). As alíquotas para ambos os 

produtos ficam alteradas para 2%, por um período de 12 meses, sendo que 

para o ácido começa a valer a partir de 02/07/19, condicionado a quota de 

4.500 toneladas e para Monoisopropilamina começa a valer a partir a partir de 

14/08/2019, para uma quota de 26.282 toneladas. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/07/2019&jorn

al=515&pagina=13  

 

 Portaria SECEX Nº 19, de 02 de julho de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

03.07.2019 Dispõe sobre a emissão de licenças, autorizações, certificados e 

outros documentos públicos de exportação por meio do Portal Único de 

Comércio Exterior do Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX. 

http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2019

/Portaria_SECEX_019_2019.pdf 

 

 Portaria (Ministério da Infraestrutura) Nº 2.866, de 28 de junho de 2019 – 

Publicado(a) no D.O.U. de 01.07.2019 O GT tem como objetivo planejar, 

articular, coordenar, executar e gerir projetos piloto, modelar, desenvolver e 

propor a completa especificação do Documento Eletrônico de Transporte (DT-

e), aplicável a todas as operações de transporte de cargas e de passageiros, 

bem como ao transporte multimodal de cargas, com fins de viabilizar sua 

efetiva implantação e adoção em todo território nacional. 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-2.842-de-27-de-junho-de-2019-

180722888 

 

 Convênio ICMS Nº 119, de 05 de julho de 2019 – Publicado no D.O.U. de 

10.07.2019 Alterado o requisito para emissão de nota fiscal eletrônica (NF-e) e 

da Declaração Única de Exportação (DU-E) no Convênio ICMS 83/06 que 

dispõe sobre os procedimentos de controle das remessas de mercadorias para 

formação de lote de exportação em recintos alfandegados. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-n-46-de-9-de-julho-de-2019-

191454873 

 

 Aprovado Protocolo sobre o Sistema Global de Preferências Comerciais A 

matéria segue para análise do Plenário da Câmara (a Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) aprovou o PDC 1058/18, que 

trata do Protocolo da Rodada São Paulo ao Acordo sobre o Sistema Global de 

Preferências Comerciais (SGPC) entre Países em Desenvolvimento, assinado em 

Foz do Iguaçu, em 15 de dezembro de 2010). Por meio do Sistema Geral de 

Preferências (SGP), certos produtos, originários e procedentes de países 

beneficiários em desenvolvimento e de menor desenvolvimento recebem 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/07/2019&jornal=515&pagina=13
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/07/2019&jornal=515&pagina=13
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2019/Portaria_SECEX_019_2019.pdf
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2019/Portaria_SECEX_019_2019.pdf
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-2.842-de-27-de-junho-de-2019-180722888
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-2.842-de-27-de-junho-de-2019-180722888
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-n-46-de-9-de-julho-de-2019-191454873
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-n-46-de-9-de-julho-de-2019-191454873


 

 
 

 

tratamento tarifário preferencial (redução da tarifa alfandegária) nos mercados 

dos países outorgantes desse programa. Neste sentido, em 1989 foi firmado o 

SGPC no âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTAD), com o objetivo de promover e ampliar os laços 

comerciais entre os países em desenvolvimento da África, Ásia e América 

Latina. Atualmente conta com 43 países outorgantes, dentre eles o Brasil. A lista 

pode ser acessada pelo link: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=162

5081&filename=MSC+460/2017#page=14 

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

2185097 

 

 

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, Ministério da Infraestrutura, Confaz e 

PATRI. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1625081&filename=MSC+460/2017#page=14
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1625081&filename=MSC+460/2017#page=14
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2185097
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2185097

