
 

 
 

 

         São Paulo, 16 de setembro de 2019. 
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Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Agosto de 2019 

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

 

 Decreto Nº 9.966, de 08 de agosto de 2019 – Publicado no D.O.U. de 09.08.2019 

Promulga o Protocolo Alterando a Convenção entre o Governo da República 

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

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

Renda e o Capital, Celebrada em Brasília, em 21 de Agosto de 1980, firmado 

em Brasília, em 20 de fevereiro de 2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9966.htm 

 

 Decreto Nº 9.968, de 08 de agosto de 2019 – Publicado no D.O.U. de 09.08.2019 

Dispõe sobre a execução do Sexagésimo Terceiro Protocolo Adicional ao 

Acordo de Complementação Econômica nº 35 (63PA-ACE35), 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 a República 

do Chile. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9968.htm 

 

 Decreto Nº 9.969, de 08 de agosto de 2019 – Publicado no DOU de 09.08.2019 

Promulga o Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 

Governo de Jersey sobre o Intercâmbio de Informações Relativas a Matérias 

Tributárias, firmado em Londres, em 28 de janeiro de 2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9969.htm 

 

 Decreto Nº 9.995, de 29 de agosto de 2019 – Publicado no D.O.U. de 30.08.2019 

Altera o Decreto nº 6.814, de 6 de abril de 2009, que regulamenta a Lei nº 

11.508, de 20 de julho de 2007, que dispõe sobre o regime tributário, cambial e 

administrativo das Zonas de Processamento de Exportação - ZPE. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9995.htm  

 

 Mensagem Nº 369 (Despachos da Presidência da República), de 20 de agosto 

de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 21.08.2019 Encaminhado ao Congresso 

Nacional do texto do 64º Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9966.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9968.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9969.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9995.htm


 

 
 

 

Econômica Nº 35 (ACE-35), que incorpora o Acordo o Acordo de Livre 

Comércio (ALC) entre o Brasil e o Chile, assinado em 21.12.2018. 

https://concordia.itamaraty.gov.br/detalhamento-

acordo/12314?tipoPesquisa=2&TextoAcordo=ACORDO%20DE%20LIVRE%20COM

%C3%89RCIO&IdEnvolvido=57 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despachos-do-presidente-da-republica-

211684283 

 

 Instrução Normativa RFB Nº 1.904, de 31 de julho de 2019 – Publicado(a) no 

D.O.U de 01.08.2019 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.291, de 19 de 

setembro de 2012, e a Instrução Normativa RFB nº 1.612, de 26 de janeiro de 

2016, que dispõem sobre regime aduaneiro especial de entreposto industrial sob 

controle informatizado. 

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

idAto=102655 

 

 Portaria ALF/ITJ Nº 60, de 23 de julho de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

09.08.2019 Dispõe sobre o acesso de pessoas e veículos aos recintos aduaneiros 

jurisdicionados pela Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de Itajaí. 

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

idAto=102819 

 

 Portaria ALF/REC Nº 37, de 07 de agosto de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

09.08.2019 Disciplina o uso dos equipamentos de inspeção não invasiva de 

cargas exigidos dos recintos alfandegados jurisdicionados pela Inspetoria do 

Porto de Suape, em atendimento aos requisitos estabelecidos pela Portaria RFB 

nº 3.518, de 30 de setembro de 2011. 

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

idAto=102795 

 

 Portaria COANA Nº 47, de 01 de agosto de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

09.08.2019 Altera a Portaria Coana nº 81, de 17 de outubro de 2017, que 

estabelece procedimentos operacionais relativos ao controle e despacho 

aduaneiro de remessa expressa internacional e à habilitação de empresa de 

transporte expresso internacional para o despacho aduaneiro de remessa 

expressa internacional. 

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

idAto=102821 

 

 Portaria COANA Nº 48, de 02 de agosto de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

12.08.2019 A partir do dia 02.09.2019 passa a ser obrigatório a utilização do 

https://concordia.itamaraty.gov.br/detalhamento-acordo/12314?tipoPesquisa=2&TextoAcordo=ACORDO%20DE%20LIVRE%20COM%C3%89RCIO&IdEnvolvido=57
https://concordia.itamaraty.gov.br/detalhamento-acordo/12314?tipoPesquisa=2&TextoAcordo=ACORDO%20DE%20LIVRE%20COM%C3%89RCIO&IdEnvolvido=57
https://concordia.itamaraty.gov.br/detalhamento-acordo/12314?tipoPesquisa=2&TextoAcordo=ACORDO%20DE%20LIVRE%20COM%C3%89RCIO&IdEnvolvido=57
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despachos-do-presidente-da-republica-211684283
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despachos-do-presidente-da-republica-211684283
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102655
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102655
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102819
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102819
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102795
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102795
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102821
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102821


 

 
 

 

Sistema Carnê ATA para o registro informatizado das operações relacionadas à 

admissão temporária e exportação temporária de bens que tenham seu 

despacho processado com base no Carnê ATA, sendo dispensado o controle 

do regime por meio de Dossiê Digital de Atendimento (DDA). Além disso, o 

desembaraço dos bens submetidos ao regime deverá ser realizado na versão 

em papel do Carnê ATA. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-48-de-2-de-agosto-de-2019-

210038277  

 

 Portaria ALF/IGI Nº 33, de 09 de agosto de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

13.08.2019 Dispõe sobre o procedimento de autorização e registro de mais de 

uma declaração de importação, para um mesmo conhecimento de carga, nas 

hipóteses em que especifica. 

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

idAto=102882 

 

 Portaria SRRF02 Nº 356, de 09 de agosto de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

13.08.2019 Estabelece a quebra de jurisdição para a análise fiscal em 

conferência aduaneira, entre unidades aduaneiras da 2ª Região Fiscal que 

menciona, e institui Equipes Regionais de Despacho Aduaneiro. 

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

idAto=102869 

 

 Portaria IRF/SLS Nº 3, de 12 de agosto de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

14.08.2019 Estabelece os procedimentos operacionais das exportações de 

mercadorias destinadas ao uso e consumo de bordo em embarcação 

bandeira estrangeira ou brasileira, em tráfego internacional ou em cabotagem, 

no âmbito da jurisdição da Inspetoria da Receita Federal do Brasil do Porto de 

São Luís/MA. 

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

idAto=102903 

 

 Portaria ME Nº 413, de 19 de agosto de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

21.08.2019 Dispõe sobre normas complementares à Nomenclatura Brasileira de 

Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no 

Patrimônio (NBS) e às Notas Explicativas da Nomenclatura Brasileira de Serviços, 

Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (NEBS). 

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

idAto=103014 

 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-48-de-2-de-agosto-de-2019-210038277
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-48-de-2-de-agosto-de-2019-210038277
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102882
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102882
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102869
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102869
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102903
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=102903
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=103014
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=103014


 

 
 

 

 Portarias de 07 de agosto de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 08.08.2019 

Marcus Vinicius Vidal Pontes foi exonerado do cargo de Subsecretário de 

Administração Aduaneira da Receita Federal. Em seu lugar assume o auditor-

fiscal Fausto Vieira Coutinho, que ocupou diversos cargos dentro da estrutura 

do órgão. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portarias-de-7-de-agosto-de-2019-

209529374 

 

 Portaria COANA Nº 51, de 23 de agosto de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

29.08.2019 Dispõe sobre os procedimentos aplicáveis aos bens submetidos ao 

Recof, quando de sua remessa ao exterior para teste, demonstração, conserto, 

reparo, manutenção, restauração, ou agregação de partes, peças ou 

componentes, bem como quando de seu retorno. 

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

idAto=103243  

 

 Portarias SECINT Nº 510 E 511, de 26 de julho de 2019 – Publicados(as) no D.O.U. 

de 02.08.2019 Alteradas para zero por cento (0%) as alíquotas do Imposto de 

Importação, até 31/12/2021, incidentes sobre os Bens de Capital (BK) e Bens de 

Informática e Telecomunicações (BIT) que menciona, na condição de Ex-

tarifários. Estas Portarias entrarão em vigor 2 dias úteis a partir da data de sua 

publicação, a saber em 06/08/19. Para acessar a lista dos Bens contemplados, 

clique aqui para BIT e aqui para BK. Vale destacar que a suspensão da Portaria 

nº 309/2019 que flexibilizou a concessão de Ex-tarifário ainda não foi 

oficialmente comunicada (não houve publicação ou revogação em Diário 

Oficial e nem pelo gabinete do Secretário Caio Megale), mas a área técnica a 

considera suspensa sob revisão. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/08/2019&jorn

al=515&pagina=14&totalArquivos=80 

 

 Portaria SECINT Nº 523, de 02 de agosto de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

05.08.2019 Incluídos na Lista de Exceção à Tarifa Externa Comum (Letec), com 

redução do imposto de importação, diversos produtos pleiteados junto à 

Camex desde o final de 2018 até maio de 2019. 

NCM Descrição Alíquota 

3906.90.44 Poli (acrilato de sódio), com capacidade de absorção 

de uma solução aquosa de cloreto de sódio 0,9%, em 

peso superior ou igual a vinte vezes o seu próprio peso 

8% 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portarias-de-7-de-agosto-de-2019-209529374
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portarias-de-7-de-agosto-de-2019-209529374
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=103243
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=103243
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/08/2019&jornal=515&pagina=14&totalArquivos=80
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/08/2019&jornal=515&pagina=14&totalArquivos=80


 

 
 

 

 

NCM Descrição Alíquota 

9619.00.00 Absorventes (pensos*) e tampões higiênicos, cueiros e 

fraldas para bebês e artigos higiênicos semelhantes, de 

qualquer matéria. 

12% 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/08/2019&jorn

al=515&pagina=12 

 

 Portarias SECINT Nº 531 e 532, de 20 de agosto de 2019 – Publicados(as) no 

D.O.U. de 27.08.2019 Alteradas para zero por cento (0%) as alíquotas do Imposto 

de Importação, até 31.12.2021, incidentes sobre os Bens de Capital (BK) e Bens 

de Informática e Telecomunicações (BIT) que menciona, na condição de Ex-

tarifários. Estas Portarias entrarão em vigor 2 dias úteis a partir da data de sua 

publicação, a saber em 29.08.19. Para acessar a lista dos Bens contemplados, 

clique aqui para BIT: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-532-de-20-

de-agosto-de-2019-212644884 e aqui Comércio Exterior para BK: 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-531-de-20-de-agosto-de-2019-

212644893.   

 

 Circular SECEX Nº 47, de 08 de agosto de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

12.08.2019 Publicado o ajuste trimestral para 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 os preços CIF não 

inferiores a US$ 1.095,32/t para mercadorias desembaraçadas ao amparo do 

compromisso. Esta Circular entra em vigor em um prazo de 10 dias a partir da 

data de sua publicação. 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=09/08/2019&jorn

al=515&pagina=58&totalArquivos=206  

 

 Portaria (Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade) Nº 

324, de 29 de agosto de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 30.08.2019 

Regulamenta os artigos da Portaria ME nº 309/2019, para alterar a ordem dos 

critérios utilizados na análise comparativa de existência de produção nacional. 

A nova portaria não retira os critérios para apuração de equivalência 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/08/2019&jornal=515&pagina=12
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/08/2019&jornal=515&pagina=12
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-532-de-20-de-agosto-de-2019-212644884
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-532-de-20-de-agosto-de-2019-212644884
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-531-de-20-de-agosto-de-2019-212644893
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-531-de-20-de-agosto-de-2019-212644893
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/08/2019&jornal=515&pagina=58&totalArquivos=206
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/08/2019&jornal=515&pagina=58&totalArquivos=206


 

 
 

 

estabelecidos pela Portaria nº 309, mas inverte a ordem de análise desses. Outra 

mudança foi a exigência de declaração de isonomia a bens produzidos no 

Brasil quanto ao atendimento de regulamentos técnicos de eficiência 

energética (que não havia sido abordada pela Portaria nº 309) e de segurança. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-324-de-29-de-agosto-de-2019-

213475041  

 

 Resolução da Diretoria Colegiada - RDC ANVISA Nº 297, de 05 de agosto de 

2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 06.08.2019 Publicada decisão da Diretoria 

Colegiada da Anvisa de atribuir a 5ª Diretoria ao recém-empossado diretor 

Antonio Barra Torres. Na configuração atual da Anvisa, a 5ª Diretoria é 

responsável pelas áreas de monitoramento sanitário e de portos, aeroportos e 

fronteiras (PAF). 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-da-diretoria-colegiada-rdc-n-

297-de-5-de-agosto-de-2019-209020953 

 

 Circular BCB Nº 3.957, de 14 de agosto de 2019 – Publicado(a) no D.O.U. de 

16.08.2019 Altera a Circular nº 3.690, de 16 de dezembro de 2013, para 

aprimorar as informações sobre as operações de câmbio referentes ao ingresso 

de valores de exportação oriundos de conta do exportador no exterior. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/08/2019&jorn

al=515&pagina=196&totalArquivos=403 

 

 Resolução Normativa (ANTAQ) Nº 34, de 19 de agosto de 2019 – Publicado(a) do 

D.O.U. de 21.08.2019 Aprova a Norma que Estabelece Parâmetros Regulatórios 

a Serem Observados na Prestação dos Serviços de Movimentação e 

Armazenagem de Contêineres e Volumes nas Instalações Portuárias. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/08/2019&jorn

al=515&pagina=49&totalArquivos=67 

 

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, Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e 

Competitividade, Receita Federal do Brasil, Anvisa, BCB, ANTAQ e PATRI. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-324-de-29-de-agosto-de-2019-213475041
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-324-de-29-de-agosto-de-2019-213475041
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-da-diretoria-colegiada-rdc-n-297-de-5-de-agosto-de-2019-209020953
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-da-diretoria-colegiada-rdc-n-297-de-5-de-agosto-de-2019-209020953
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/08/2019&jornal=515&pagina=196&totalArquivos=403
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/08/2019&jornal=515&pagina=196&totalArquivos=403
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