
 

 

 

 

       São Paulo, 18 de janeiro de 2019. 

Informativo de Comércio Exterior 
ICE Nº 12 – Ano 04  

 

Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Dezembro de 2018 

1- Resumo de legislação de comércio exterior no mês de Dezembro de 2018 
 

• Decreto Nº 9.591, de 30 de novembro de 2018 – Publicado no D.O.U. de 

03.12.2018 Promulga o Acordo sobre Serviços Aéreos entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Costa Rica, firmado em Brasília, 
em 4 de abril de 2011. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9591.htm 

 
• Decreto Nº 9.592, de 30 de novembro de 2018 – Publicado no D.O.U. de 

03.12.2018 Promulga o Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo dos Emirados Árabes Unidos para Serviços Aéreos entre seus 
Respectivos Territórios e Além, firmado em Brasília, em 16 de março de 2017. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9592.htm 
 

• Decreto Nº 9.593, de 30 de novembro de 2018 – Publicado no D.O.U. de 

03.12.2018 Promulga o Acordo sobre Serviços Aéreos entre a República 
Federativa do Brasil e os Estados Unidos Mexicanos, firmado na Cidade do 
México, em 26 de maio de 2015. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9593.htm 
 

• Decreto Nº 9.594, de 30 de novembro de 2018 – Publicado no D.O.U. de 

03.12.2018 Dispõe sobre a execução do Centésimo Décimo Sexto Protocolo 
Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 18 (116PA-ACE18), 
firmado entre a República Federativa do Brasil, a República Argentina, a 
República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9594.htm 
 

• Decreto Nº 9.599, de 05 de dezembro de 2018 – Publicado no D.O.U. de 

06.12.2018 Dispõe sobre a execução do Septuagésimo Oitavo Protocolo 
Adicional ao Acordo de Complementação Econômica Nº 2, firmado entre a 
República Federativa do Brasil e a República Oriental do Uruguai. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9599.htm 
 

• Decreto Nº 9.605, de 10 de dezembro de 2018 – Publicado no D.O.U. de 

11.12.2018 Promulga o Acordo sobre Serviços Aéreos entre o Governo da 



 

 

 

 

República Federativa do Brasil e o Governo da República do Peru, firmado em 
Lima, em 11 de dezembro de 2009. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9605.htm 
 

• Decreto Nº 9.608, de 12 de dezembro de 2018 – Publicado no D.O.U. de 

13.12.2018 Promulga o Acordo sobre Serviços Aéreos entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Nova Zelândia, firmado em 
Brasília, em 11 de março de 2013. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9608.htm 
 

• Decreto Nº 9.613, de 17 de dezembro de 2018 – Publicado no D.O.U. de 

18.12.2018 Revoga o Decreto nº 899, de 17 de agosto de 1993, o Decreto nº 996, 
de 30 de novembro de 1993, o Decreto nº 997, de 30 de novembro de 1993, o 
Decreto nº 1.118, de 22 de abril de 1994, e o Decreto nº 1.275, de 13 de outubro 
de 1994, que dispõem sobre a criação de Zonas de Processamento de 
Exportação. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9613.htm 
 

• Decreto Nº 9.635, de 26 de dezembro de 2018 – Publicado no D.O.U. de 

27.12.2018 Promulga o Acordo entre a República Federativa do Brasil e a 
República Tcheca sobre Assistência Mútua Administrativa em Matéria 
Aduaneira, firmado em Praga, em 1º de novembro de 2012. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9635.htm 
 

• Decreto Nº 9.643, de 27 de dezembro de 2018 – Publicado no D.O.U. de 

28.12.2018 Dispõe sobre a execução do Centésimo Quadragésimo Segundo 
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 18, firmado 
pela República Federativa do Brasil, pela República Argentina, pela República 
do Paraguai e pela República Oriental do Uruguai, em 13 de novembro de 
2017. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9643.htm 
 

• Decreto Nº 9.644, de 27 de dezembro de 2018 – Publicado no D.O.U. de 

28.12.2018 Dispõe sobre a execução do Centésimo Vigésimo Oitavo Protocolo 
Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 18 (128PA-ACE18), 
firmado entre a República Federativa do Brasil, a República Argentina, a 
República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9644.htm 
 

• Decreto Nº 9.655, de 27 de dezembro de 2018 – Publicado no D.O.U. de 

28.12.2018 Dispõe sobre a execução do Vigésimo Nono Protocolo Adicional ao 



 

 

 

 

Acordo de Complementação Econômica nº 36 (29PA-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/_ato2015-2018/2018/decreto/D9655.htm 
 

• Decreto Nº 9.658, de 28 de dezembro de 2018 – Publicado no D.O.U. 31.12.2018 
Promulga o Acordo entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos 
Mexicanos para o Reconhecimento Mútuo da Cachaça e da Tequila como 
Indicações Geográficas e Produtos Distintivos do Brasil e do México, 
respectivamente, firmado na Cidade do México, em 25 de julho de 2016. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9658.htm 
 

• Decreto Nº 9.659, de 28 de dezembro de 2018 – Publicado no D.O.U. de 

31.12.2018 e republicado em 04.01.2019 Cria o Consulado-Geral do Brasil em 
Amsterdã, extingue o Consulado-Geral em Roterdã e altera o Decreto nº 71.733, 
de 18 de janeiro de 1973, e o Decreto nº 1.018, de 23 de dezembro de 1993. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9659.htm 
 

• Decreto Legislativo Nº 177, de 2018 – Publicado no D.O.U. de 17.12.2018 Aprova 
o texto de 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 sobre matéria tributária. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/12/2018&jorn
al=515&pagina=3  
 

• Decreto Legislativo Nº 176, de 2018 – Publicado no D.O.U. de 17.12.2018 Aprova 
o texto de acordo entre a República Federativa do Brasil e a Confederação 
Suíça para o intercâmbio de informações sobre matéria tributária. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/12/2018&jorn
al=515&pagina=3  
 

• Decreto Legislativo Nº 187, de 2018 (*) – Publicado no D.O.U. de 21.12.2018 
Aprova o texto do Protocolo de Cooperação e Facilitação de Investimentos 
Intra-Mercosul, assinado em Buenos Aires, em 7 de abril de 2017. Internalização: 
O acordo foi aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados (PDC 1010/18) 
em, e pelo Plenário do Senado Federal (PDS 168/18) em 19.12. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=7&
data=21/12/2018&totalArquivos=916  
 



 

 

 

 

• Despacho do Presidente da República – Mensagem Nº 796, de 28 de dezembro 

de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 31.12.2018 Encaminhamento ao Congresso 
Nacional do texto do Acordo entre Brasil e Singapura para Eliminar a Dupla 
Tributação em Relação aos Tributos sobre a Renda e Prevenir a Evasão e a 
Elisão Fiscais (ADT) e seu Protocolo, assinados em Singapura, em 7 de maio de 
2018. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/12/2018&jorn
al=515&pagina=3&totalArquivos=184  
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.851, de 29 de novembro de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 03.12.2018 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. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=96982 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.852, de 03 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 04.12.2018 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.277, de 28 de junho 
de 2012, que institui a obrigação de prestar informações relativas às transações 
entre residentes ou domiciliados no Brasil e residentes ou domiciliados no exterior 
que produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas 
ou dos entes despersonalizados. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=97001 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.854, de 04 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 07.12.2018 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.169, de 29 de junho 
de 2011, que estabelece procedimentos especiais de controle na importação 
ou na exportação, e a Instrução Normativa RFB nº 1.282, de 16 de julho de 2012, 
que dispõe sobre a descarga direta e o despacho aduaneiro de importação 
de mercadoria transportada a granel. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=97079 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.857, de 17 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 18.12.2018 Altera as Instruções Normativas SRF nº 241, de 6 de 
novembro de 2002, que dispõe sobre o regime especial de entreposto 
aduaneiro na importação e na exportação, e RFB nº 863, de 17 de julho de 
2008, que dispõe sobre o regime aduaneiro especial de loja franca. 



 

 

 

 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=97405 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.859, de 24 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 27.12.2018 Aprova a atualização da Coletânea dos pareceres de 
classificação do Comitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das 
Alfândegas (OMA) a que se refere a Instrução Normativa RFB nº 1.747, de 28 de 
setembro de 2017. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=97674 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.860, de 26 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 27.12.2018 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.645 de 30 de maio de 
2016, que dispõe sobre a incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 
sobre rendimentos pagos, creditados, empregados, entregues ou remetidos 
para pessoas jurídicas domiciliadas no exterior nas hipóteses que menciona. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=97675 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.861, de 27 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 28.12.2018 Estabelece requisitos e condições para a realização de 
operações de importação por conta e ordem de terceiro e por encomenda. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=97727 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.864, de 27 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 31.12.2018 Dispõe sobre os procedimentos de verificação de origem 
de mercadorias importadas com tratamento tarifário preferencial. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=97783 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.865, de 27 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 31.12.2018 Altera a Instrução Normativa SRF nº 611, de 18 de janeiro 
de 2006, que dispõe sobre a utilização de declaração simplificada na 
importação e na exportação, e a Instrução Normativa SRF nº 680, de 2 de 
outubro de 2006, que disciplina o despacho aduaneiro de importação. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=97784 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.866, de 27 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 31.12.2018 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.799, de 16 de março 



 

 

 

 

de 2018, que estabelece normas complementares à Portaria MF nº 307, de 17 
de julho de 2014, a qual dispõe sobre a aplicação do regime aduaneiro 
especial de loja franca em fronteira terrestre. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=97785 
 

• Portaria ALF/STS Nº 228, de 05 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

07.12.2018 Altera a Portaria ALF/STS nº180, de 27 de dezembro de 2017, 
publicada no DOU de 28 de dezembro de 2017. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=97116 
 

• Portaria ALF/PPA Nº 51, de 06 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

10.12.2018 Regulamenta o cadastramento inicial e a atualização de taras dos 
veículos de transporte de cargas na Alfândega da Receita Federal do Brasil em 
Ponta Porã -MS. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=97143 
 

• Portaria ALF/MNO Nº 73, de 10 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 11.12.2018 Disciplina o trânsito de veículos em lastre na Alfândega da 
Receita Federal do Brasil em Mundo Novo. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=97179 
 

• Portaria DRF/MCE Nº 40, de 13 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

14.12.2018 Estabelece procedimentos para a apresentação de mercadorias, 
bens, veículos e embarcações, submetidos a Despacho Aduaneiro no Terminal 
Alfandegado de Imbetiba e dá outras providências. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=97334 
 

• Portaria ALF/FOR Nº 59, de 18 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

19.12.2018 Disciplina o uso dos equipamentos de inspeção não invasiva de 
cargas, bagagens, veículos e unidades de carga, previstos no art. 14 da Portaria 
RFB nº 3.518, de 30 de setembro de 2011, no âmbito da jurisdição da Alfândega 
da Receita Federal do Brasil e Inspetoria da Receita Federal do Brasil do Porto 
do Pecém e dá outras providências. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=97465#1951650 
 



 

 

 

 

• Portaria ALF/REC Nº 72, de 19 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

20.12.2018 "Credencia os profissionais que menciona para prestação de serviço 
de perícia para identificação e quantificação de mercadoria importada e a 
exportar e à emissão de laudos periciais sobre o estado e o valor residual de 
bens." 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=97506 
 

• Portaria Conjunta RFB / SCS Nº 2000, de 18 de dezembro de 2018 – Publicado(a) 

no D.O.U. de 20.12.2018 Substitui os Anexos I e II da Portaria Conjunta RFB/SCS nº 
1.429, de 12 de setembro de 2018, que aprovou a versão 2.0 da Nomenclatura 
Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações 
no Patrimônio e das Notas Explicativas da Nomenclatura Brasileira de Serviços, 
Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=97484 
 

• Portaria SRRF05 Nº 208, de 21 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

24.12.2018 Transfere e compartilha competências entre as Delegacias da 
Receita Federal do Brasil na 5ª Região Fiscal em relação às atividades de 
restituição, ressarcimento e compensação de tributos. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=97578 
 

• Portaria Conjunta RFB / SCS Nº 2065, de 21 de dezembro de 2018 – Publicado(a) 

no D.O.U. de 26.12.2018 Altera a Portaria Conjunta RFB/SCS nº 1.908, de 19 de 
julho de 2012, que institui o Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, 
Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio 
(Siscoserv). 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=97622 
 

• Portaria Conjunta RFB / SCS Nº 2066, de 21 de dezembro de 2018 – Publicado(a) 

no D.O.U. de 26.12.2018 Aprova a 12ª Edição dos Manuais Informatizados dos 
Módulos Venda e Aquisição do Sistema Integrado de Comércio Exterior de 
Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no 
Patrimônio (Siscoserv). 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=97623 
 



 

 

 

 

• Portaria RFB Nº 2176, de 28 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

31.12.2018 Estabelece parâmetros para indicação de pessoa jurídica a ser 
submetida ao monitoramento econômico-tributário diferenciado e ao 
monitoramento especial a serem realizados durante o ano de 2019. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=97789 
 

• Ato Declaratório Executivo RFB Nº 9, de 05 de dezembro de 2018 – Publicado(a) 

no D.O.U. de 06.12.2018 Dispõe sobre a adequação da Tabela de Incidência do 
Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto nº 8.950, 
de 29 de dezembro de 2016, às alterações ocorridas na Nomenclatura Comum 
do Mercosul (NCM). 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=97058 
 

• Solução de Consulta (RFB) Nº 212, de 23 de novembro de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 11.12.2018 Entendeu a RFB que as variações monetárias em função 
da taxa de câmbio referentes a valores em moeda estrangeira mantidas em 
contas correntes no exterior, auferidos em decorrência de exportações, podem 
ser reconhecidas, para apuração de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP, pelo 
regime de caixa, como regra geral, ou, pelo regime de competência. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/12/2018&jorn
al=515&pagina=75  
 

• Solução de Consulta Nº 220, de 03 de dezembro de 2018 – Publicado(a) do 

D.O.U. de 18.12.2018 A consulta foi formulada por pessoa jurídica com atuação 
no ramo industrial que, em adição às suas atividades, celebra operações 
formalizadas em contrato a termo de moeda sem entrega física, conhecida no 
mundo dos derivativos como non-deliverable forward (NDF), que se traduz em 
uma operação de compra e venda de moeda estrangeira, em data futura, por 
paridade predeterminada. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/12/2018&jorn
al=515&pagina=201  
 

• Solução de Consulta Nº 257, de 17 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 28.12.2018 Consolidado entendimento da RFB que somente pessoa 
jurídica preponderantemente exportadora regularmente habilitada perante a 
Secretaria da Receita Federal do Brasil pode contratar serviços de transporte 
(frete) com a suspensão da incidência PIS/COFINS. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/12/2018&jorn
al=515&pagina=368  



 

 

 

 

• Solução de Consulta Nº 245, de 11 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 28.12.2018 A Solução de Consulta visa dirimir dúvidas quanto a 
obrigatoriedade de informar o número da Declaração de Exportação no 
conhecimento de carga. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/12/2018&jorn
al=515&pagina=368  
 

• Ato Declaratório Interpretativo Nº 6, de 24 de dezembro de 2018 – Publicado(a) 

no D.O.U. de 26.12.2018 Declara que não constitui infração punível com a multa 
prevista no artigo 44 da Lei nº 9.430/96 (multa de ofício) a solicitação, feita no 
despacho de importação, de reconhecimento de imunidade tributária, isenção 
ou redução de tributos incidentes na importação e preferência percentual 
negociada em acordo internacional, quando incabíveis, bem assim a 
indicação indevida de destaque ex, desde que o produto esteja corretamente 
descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao 
enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos 
casos, intuito doloso ou má fé por parte do declarante. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/12/2018&jorn
al=515&pagina=27  
 

• Portaria Interministerial (Gabinete do Ministro – MDIC) Nº 56, de 19 de dezembro 

de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 20.12.2018 Institui o Comitê Gestor do 
Sistema Eletrônico de Monitoramento de Barreiras às Exportações – SEM Barreiras 
e aprova o Regimento Interno desse comitê. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/12/2018&jorn
al=515&pagina=144&totalArquivos=243  

• Resolução CAMEX Nº 90, de 07 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 10.12.2018 Estabelece boas práticas para a elaboração e revisão de 
medidas regulatórias que afetam o comércio exterior. 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/2149-resolucao-n-90-de-05-de-dezembro-de-2018 
 

• Resolução CAMEX Nº 91, de 07 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 10.12.2018 Altera o anexo da Resolução no 64, de 10 de setembro de 2018. 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/2150-resolucao-no-91-de-05-de-dezembro-de-2018 
 

• Portaria SECEX Nº 68, de 13 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

14.12.2018 Estabelece critérios para alocação de cotas para importação, 
determinadas pela Resolução CAMEX nº 91, de 7 de dezembro de 2018. 



 

 

 

 

http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2018
/Portaria-SECEX-68_2018.pdf 
 

• Portaria SECEX Nº 70, de 13 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

14.12.2018 Estabelece critérios para alocação de cotas para importação, 
determinadas pela Resolução CAMEX nº 91, de 7 de dezembro de 2018. 
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2018
/Portaria-SECEX-70_2018.pdf  
 

• Portaria SECEX Nº 71, de 13 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

14.12.2018 Estabelece critérios para alocação de cotas para importação, 
determinadas pela Resolução CAMEX nº 91, de 7 de dezembro de 2018. 
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2018
/Portaria-SECEX-71_2018.pdf  
 

• Resolução CAMEX Nº 95, de 07 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 10.12.2018 Altera para zero por cento as alíquotas do Imposto de 
Importação incidentes sobre os Bens de Informática e Telecomunicação que 
menciona, na condição de Ex-tarifários. 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/2154-resolucao-no-95-de-07-de-dezembro-de-2018 
 

• Resolução CAMEX Nº 96, de 07 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 10.12.2018 Altera para zero por cento as alíquotas do Imposto de 
Importação incidentes sobre os Bens de Capital que menciona, na condição 
de Ex-Tarifários. 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/2155-resolucao-n-96-de-07-de-dezembro-de-2018 
 

• RETIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 96, de 07 de dezembro de 2018 

http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/2168-retificacao-da-resolucao-n-96-de-07-de-dezembro-de-
2018 
 

• RETIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 96, de 07 de dezembro de 2018 

http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/2173-retificacao-da-resolucao-no-96-de-7-de-dezembro-de-
2018-publicada-no-diario-oficial-da-uniao-de-10-de-dezembro-de-2018-secao-i-
paginas-10-a-35 
 



 

 

 

 

• Resolução CAMEX Nº 98 de 07 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 10.12.018 Altera o Anexo II da Resolução no 125, de 15 de dezembro de 
2016. 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/2157-resolucao-n-98-de-07-de-dezembro-de-2018 
 

• RETIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 98, de 07 de dezembro de 2018 

http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/2174-retificacao-da-resolucao-n-98-de-07-de-dezembro-de-
2018 
 

• Portaria SECEX Nº 67, de 13 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

14.12.2018 Estabelece critérios para alocação de cotas para importação, 
determinadas pela Resolução CAMEX nº 98, de 7 de dezembro de 2018. 
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2018
/Portaria-SECEX-67_2018.pdf 
 

• Portaria SECEX Nº 69, de 13 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

14.12.2018 Estabelece critérios para alocação de cotas para importação, 
determinadas pela Resolução CAMEX nº 98, de 7 de dezembro de 2018. 
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2018
/Portaria-SECEX-69_2018.pdf  
 

• Resolução CAMEX Nº 103, de 17 de dezembro de 2018 – Publicado(a) na D.O.U. 

de 18.12.2018 Altera a Resolução CAMEX no 66, de 14 de agosto de 2014, que 
dispõe sobre a redução, temporária e excepcional, da alíquota do Imposto de 
Importação, por meio do Regime de Ex-tarifário, para bens de capital (BK) e 
bens de informática e de telecomunicações (BIT) sem produção nacional 
equivalente, e estabelece regras procedimentais. 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/2164-resolucao-n-103-de-17-de-dezembro-de-2018 
 

• Resolução CAMEX Nº 105, de 26 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 28.12.2018 Altera o anexo da Resolução nº 64, de 10 de setembro de 2018. 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/2170-resolucao-n-105-de-26-de-dezembro-de-2018 
 

• RETIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 105, de 27 de dezembro de 2018 

http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/2175-retificacao-da-resolucao-n-105-de-27-de-dezembro-de-
2018 



 

 

 

 

• Portaria SECEX Nº 75, de 28 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

31.12.2018 Estabelece critérios para alocação de cotas para importação, 
determinadas pela Resolução CAMEX nº 105, de 27 dezembro de 2018. 
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2018
/Portaria-SECEX-75_2018.pdf 
 

• Portaria SECEX Nº 76, de 28 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

31.12.2018 Estabelece critérios para alocação de cotas para importação, 
determinadas pela Resolução CAMEX nº 105, de 27 dezembro de 2018. 
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2018
/Portaria-SECEX-76_2018.pdf 
 

• Portaria SECEX Nº 77, de 28 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

31.12.2018 Estabelece critérios para alocação de cotas para importação, 
determinadas pela Resolução CAMEX nº 105, de 27 dezembro de 2018. 
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2018
/Portaria-SECEX-77_2018.pdf  
 

• Portaria Nº 78, de 28 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

31.12.2018 Estabelece critérios para alocação de cotas para importação, 
determinadas pela Resolução CAMEX nº 105, de 27 dezembro de 2018. 
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2018
/Portaria-SECEX-78_2018.pdf  
 

• Resolução CAMEX Nº 107, de 27 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 28.12.2018 Institui grupo técnico de acompanhamento e negociação de 
operações de financiamento e de concessão de garantia à exportação de 
produtos de defesa brasileiros – Time Brasil Defesa. 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/2172-resolucao-camex-n-107-de-27-de-dezembro-de-2018 
 

• Portaria SECEX Nº 72, de 19 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

20.12.2018 Dispõe sobre as informações necessárias para a elaboração de 
petições relativas à revisão de redeterminação prevista na Seção II do Capítulo 
IX do Decreto nº 8.058, de 26 de julho de 2013. 
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2018
/Portaria-SECEX-72_2018.pdf 
 

• Portaria SECEX Nº 74, de 24 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

27.12.2018 Altera a Portaria SECEX nº 23, de 14 de julho de 2011. 



 

 

 

 

http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2018
/Portaria-SECEX-74_2018.pdf 
 

• Circular SECEX Nº 62, de 18 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

19.12.2018 Torna públicas as propostas de modificação da NCM e da TEC, em 
análise no Departamento de Negociações Internacionais (DEINT), com o 
objetivo de colher subsídios para definição de posicionamento no âmbito do 
Comitê Técnico nº 1, de Tarifas, Nomenclatura e Classificação de Mercadorias, 
do Mercosul. 
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/circulares_secex_201
8/Circular-SECEX-062_2018.pdf 
 

• CIRCULAR SECEX Nº 64, de 20 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

21.12.2018 Prorroga o prazo para posicionamento em relação à consulta 
pública iniciada por intermédio da Circular SECEX no 54, de 2018. 
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/circulares_secex_201
8/Circular-SECEX-064_2018.pdf 
 

• Resolução de Diretoria Colegiada (ANVISA) - RDC N° 255, de 10 de dezembro de 

2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 11.12.2018 Atualiza o Regimento Interno da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), adaptando-o às mudanças 
promovidas na estrutura da agência com a Resolução 251/2018. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/12/2018&jorn
al=515&pagina=159  
 

• REPUBLICAÇÃO Da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC N° 255, de 10 de 
dezembro de 2018, no D.O.U. de 27.12.2018. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/12/2018&jorn
al=515&pagina=139  
 

• Portaria (ANVISA) N° 1.741, de 12 de dezembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. 
de 14.12.2018 Estabelece diretrizes de melhoria da qualidade regulatória na 
Anvisa, aprovando diretrizes e procedimentos relativos a ao processo decisório 
dos diretores da agência e instrumentos como Análise de Impacto Regulatório 
(AIR), Agenda Regulatória e Avaliação do Resultado Regulatório (ARR). 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/12/2018&jorn
al=515&pagina=51 
 

• Republicação da Portaria N° 1.741, de 12 de dezembro de 2018 – Publicado(a) 
no D.O.U. de 20.12.2018 Republica a portaria de melhoria da qualidade 
regulatória na Anvisa, que oficializa o uso da Análise de Impacto Regulatório 
(AIR) e a nova regra de tramitação de Resoluções da Diretoria Colegiada 
(RDC). 



 

 

 

 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/12/2018&jorn
al=515&pagina=180 
 

• Resolução da Diretoria Colegiada (ANVISA) - RDC Nº 259, de 19 de dezembro de 
2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 21.12.2018 Altera data de entrada em vigor da 
Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 207/18 que trata da organização das 
ações de vigilância sanitária exercidas pela União, Estados e Municípios. A 
alteração estabelece que a norma entrará em vigor após a publicação da 
Instrução Normativa que a regulamentará, sem adotar um prazo fixo. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/12/2018&jorn
al=515&pagina=828  
 
 
 

Atenciosamente,  
 
 

Ricardo de Nobrega 

Gerente de Comércio Exterior  

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

Câmara dos Deputados, Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Receita Federal 
do Brasil, Secretaria de Comércio Exterior, Câmara de Comércio Exterior, ANVISA e PATRI. 


