
 

 

 

 

       São Paulo, 12 de dezembro de 2018. 
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Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Novembro de 2018 

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

• Decreto Nº 9.552, de 1º de novembro de 2018 – Publicado no D.O.U. de 

05.11.2018 Promulga o Tratado de Amizade e Cooperação no Sudeste Asiático, 
firmado em Bali, em 24 de fevereiro de 1976, pelos países-membros da 
Associação de Nações do Sudeste Asiático, e seus Protocolos Adicionais. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9552.htm 
 

• Decreto Nº 9.558, de 12 de novembro de 2018 – Publicado no D.O.U. de 

13.11.2018 Promulga o Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Democrática Federal da Etiópia sobre 
Cooperação em Ciência, Tecnologia e Inovação, firmado em Adis Abeba, em 
24 de maio de 2013. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9558.htm 
 

• Decreto Nº 9.559, de 12 de novembro de 2018 – Publicado no D.O.U. de 

13.11.2018 Promulga o texto do Protocolo Alterando a Convenção entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da África 
do Sul para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Relação aos 
Impostos sobre a Renda, Celebrada em Pretória, em 8 de Novembro de 2003, 
firmado em Pretória, em 31 de julho de 2015. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9559.htm 
 

• Decreto Nº 9.560, de 12 de novembro de 2018 – Publicado no D.O.U. de 

13.11.2018 Dispõe sobre a execução, no território nacional, da Resolução 2397 
(2017), de 22 de dezembro de 2017, do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas, que reforça e atualiza o regime de sanções aplicáveis à República 
Popular Democrática da Coreia. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9560.htm 
 

• Decreto Nº 9.564, de 14 de novembro de 2018 – Publicado no D.O.U. de 

16.11.2018 Promulga o Acordo de Previdência Social entre a República 
Federativa do Brasil e o Grão-Ducado de Luxemburgo, firmado em Luxemburgo, 
em 22 de junho de 2012. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9564.htm 



 

 

 

 

• Decreto Nº 9.567, de 16 de novembro de 2018 – Publicado no D.O.U. de 

19.11.2018 Promulga o Acordo Complementar de Revisão do Convênio de 
Seguridade Social Firmado entre a República Federativa do Brasil e o Reino da 
Espanha, em Madri, em 24 de julho de 2012. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9567.htm 
 

• Decreto Nº 9.580, de 22 de novembro de 2018 – Publicado no DOU de 23.11.2018 
Regulamenta a tributação, a fiscalização, a arrecadação e a administração do 
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9580.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 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.846, de 28 de novembro de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 29.11.2018 Dispõe sobre o procedimento amigável no âmbito dos 
acordos e das convenções internacionais destinados a evitar a dupla 
tributação da renda de que o Brasil seja signatário. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=96895 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.847, de 28 de novembro de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 29.11.2018 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.737, de 15 de 
setembro de 2017, que dispõe sobre o tratamento tributário e os procedimentos 
de controle aduaneiro aplicáveis às remessas internacionais, e a Instrução 
Normativa SRF nº 611, de 18 de janeiro de 2006, que dispõe sobre a utilização da 
declaração simplificada na importação e na exportação. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=96893  
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.849, de 28 de novembro de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 30.11.2018 Altera a Instrução Normativa SRF nº 121, de 11 de janeiro 
de 2002, que dispõe sobre a transferência de mercadoria importada e admitida 
em regime aduaneiro especial ou atípico para outro regime, a Instrução 
Normativa SRF nº 369, de 28 de novembro de 2003, que dispõe sobre o 
despacho aduaneiro de exportação sem exigência de saída do produto do 
território nacional, a Instrução Normativa RFB nº 1.799, de 16 de março de 2018, 



 

 

 

 

e a Instrução Normativa nº 863, de 17 de julho de 2008, que dispõem sobre o 
regime aduaneiro especial de loja franca em fronteira terrestre e em zona 
primária de porto ou aeroporto alfandegado. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=96948  
 

• Portaria RFB Nº 1.653, de 31 de outubro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

05.11.2018 Altera a Portaria RFB nº 1.265, de 3 de setembro de 2015, que aprova 
procedimentos para a Cobrança Administrativa Especial no âmbito da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=96246 
 

• Portaria ALF/DCA Nº 48, de 06 de novembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

08.11.2018 Estabelece o Regulamento Administrativo e Operacional e delega 
competências no âmbito da Alfândega da Receita Federal do Brasil em Dionísio 
Cerqueira/SC – ALF/DCA/SC. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=96345 
 

• Portaria Conjunta RFB / SDA / ANVISA Nº 1.702, de 07 de novembro de 2018 – 

Publicado(a) no D.O.U. de 08.11.2018 Institui Comissões Locais de Facilitação de 
Comércio (Colfacs). 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=96326 
 

• Portaria ALF/DCA Nº 48, de 06 de novembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

13.11.2018 Estabelece o Regulamento Administrativo e Operacional e delega 
competências no âmbito da Alfândega da Receita Federal do Brasil em Dionísio 
Cerqueira/SC – ALF/DCA/SC. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=96427 
 

• Portaria RFB Nº 1.750, de 12 de novembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

14.11.2018 Dispõe sobre representação fiscal para fins penais referente a crimes 
contra a ordem tributária, contra a Previdência Social, e de contrabando ou 
descaminho, sobre representação para fins penais referente a crimes contra a 
Administração Pública Federal, em detrimento da Fazenda Nacional ou contra 
administração pública estrangeira, de falsidade de títulos, papéis e documentos 
públicos e de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, e sobre 
representação referente a atos de improbidade administrativa. 



 

 

 

 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=96434 
 

• Portaria COANA Nº 87, de 14 de novembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

16.11.2018 Suspende por prazo determinado os efeitos da Portaria Coana nº 82, 
de 18 de outubro de 2018. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=96479 
 

• Portaria DRF/UBB Nº 51, de 19 de novembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

20.11.2018 Dispõe sobre a verificação da integridade de dispositivo de 
segurança aplicado em unidade de carga submetida a regime aduaneiro 
especial de trânsito aduaneiro na chegada do veículo transportador ao Porto 
Seco de Uberaba e sua informação no sistema Siscomex Trânsito. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=96588 
 

• Portaria IRF/SLS Nº 6, de 14 de novembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

20.11.2018 Altera a Portaria ALF/SLS nº 05, de 17 de outubro de 2018, que 
estabelece rotinas operacionais para a descarga direta e o despacho 
aduaneiro de importação de mercadoria a granel transportada em veículo 
procedente do exterior. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=96577 
 

• Portaria ALF/CTA Nº 107, de 20 de novembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 21.11.2018 Altera a Portaria ALF/ CTA Nº 48, de 21 de fevereiro de 2018, 
alterada pelas Portarias ALF/CTA nº 71, de 18 de abril de 2018, ALF/CTA nº 92, de 
10 de setembro de 2018, e ALF/CTA nº 95, de 11 de outubro de 2018, que 
dispõem sobre a Estrutura e Atribuições da Unidade. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=96728 
 

• Portaria ALF/RJO Nº 107, de 23 de novembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 26.11.2018 Dispõe sobre a organização dos serviços da Alfândega da 
Receita Federal do Brasil no Porto do Rio de Janeiro, especifica as atribuições 
de cada Serviço, Seção, Equipe e Comissão Permanente e delega 
competência aos Chefes de Serviço e de Seção, Supervisores de Equipe, 
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil e Analistas Tributários da Receita 
Federal do Brasil. 



 

 

 

 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=96811 
 

• Portaria SRRF09 Nº 857, de 23 de novembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

28.11.2018 Estabelece normas complementares para a simplificação de 
procedimentos nas operações de trânsito aduaneiro, mediante dispensa de 
etapas no âmbito da 9ª Região Fiscal. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=96889  
 

• Portaria DRF/SDR Nº 105, de 27 de novembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 29.11.2018 Dispõe sobre delegação de competências aos auditores fiscais 
em exercício no Serviço de Fiscalização e no Serviço de Orientação e Análise 
Tributária da DRF/Salvador. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=96906  
 

• Portaria Conjunta RFB / SDA Nº 1.849, de 28 de novembro de 2018 – Publicado(a) 

no D.O.U. de 29.11.2018 Dispõe sobre a participação da Secretaria de Defesa 
Agropecuária (SDA) no Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado 
(Programa OEA), por meio do módulo complementar do OEA-Integrado). 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=96896  
 

• Portaria COANA Nº 94, de 28 de novembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

30.11.2018 Substitui o Anexo Único à Instrução Normativa SRF nº 80, de 27 de 
dezembro de 1996, que institui a Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística 
- NVE. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=96949  
 

• Ato Declaratório Executivo COANA Nº 12, de 05 de novembro de 2018 – 

Publicado(a) no D.O.U. de 08.11.2018 Estabelece prazos, condições e 
procedimentos a serem observados pelos intervenientes na prestação de 
informações no módulo de Controle de Carga e Trânsito (CCT) do Portal 
Siscomex sobre as operações que executarem com cargas de exportação. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=96327 
 

• Ato Declaratório Executivo RFB Nº 6, de 23 de outubro de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 29.11.2018 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=96943  
 

• Solução de Consulta Nº 208, de 19 de novembro de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 26.11.2018 Confirma a possibilidade do contribuinte alterar o regime 
de tributação das variações cambiais no decorrer do ano-calendário, em 
situação de elevada oscilação na taxa de câmbio, podendo a alteração ser 
efetivada no mês-calendário seguinte àquele em que ocorreu a elevada 
oscilação cambial. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/11/2018&jorn
al=515&pagina=25 
 

• Portaria (Gabinete do Ministro – MDIC) Nº 1.875-SEI, de 09 de novembro de 2018 

– Publicado(a) no D.O.U. de 12.11.2018 Altera a Portaria MDIC nº 113, de 17 de 
maio de 2012, que dispõe sobre a obrigação de prestar informações de 
natureza econômico-comercial ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior relativas às transações entre residentes ou domiciliados no 
Brasil e residentes ou domiciliados no exterior que compreendam serviços, 
intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio das 
pessoas físicas, das pessoas jurídicas e dos entes despersonalizados. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/11/2018&jorn
al=515&pagina=50&totalArquivos=128 
 

• Portaria (Gabinete do Ministro) Nº 1.946-SEI, de 26 de novembro de 2018 – 

Publicado(a) no D.O.U. de 29.11.2018 Estabelece diretrizes para o tratamento 
diferenciado e simplificado às microempresas e empresas de pequeno porte no 
âmbito do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e de suas 
entidades vinculadas. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/11/2018&jorn
al=515&pagina=53  
 

• Resolução CAMEX Nº 85, de 09 de novembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 12.11.2018 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/2135-resolucao-n-85-de-09-de-novembro-de-2018 
 



 

 

 

 

• Resolução CAMEX Nº 86, de 09 de novembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 12.11.2018 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/2136-resolucao-n-86-de-09-de-outubro-de-2018 
 

• RETIFICAÇÃO da Resolução CAMEX Nº 82/2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

12.11.2018). 

http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/2137-retificacao-da-resolucao-n-82-de-25-de-outubro-de-2018 
 

• Resolução CAMEX Nº 88, de 29 de novembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 30.11.2018 Instaura processo de avaliação de interesse público, pelo Grupo 
Técnico de Avaliação de Interesse Público – Gtip, referente à possível aplicação 
de direito antidumping sobre as importações brasileiras de filmes, chapas, 
folhas, películas, tiras e lâminas, biaxialmente orientados, de poli(tereftalato de 
etileno), de espessura igual ou superior a 5 micrômetros, e igual ou inferior a 50 
micrômetros, metalizadas ou não, sem tratamento ou com tratamento tipo 
coextrusão, químico ou com descarga de corona (Filmes PET), originárias do 
Bareine e do Peru. 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/2143-resolucao-n-88-de-29-de-novembro-de-2018  
 

• Resolução CAMEX Nº 89, de 29 de novembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 30.11.2018 Revoga resoluções relativas a grupos de trabalho inativos. 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/2144-resolucao-n-89-de-29-de-novembro-de-2018  
 

• Circular SECEX Nº 54, de 21 de novembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U de 

22.11.2018 Torna públicas as propostas de modificação da Tarifa Externa 
Comum apresentados pelos sócios do Mercosul em análise pelo Departamento 
de Negociações Internacionais (DEINT), com o objetivo de colher subsídios para 
definição de posicionamento do governo brasileiro no âmbito da coordenação 
do Comitê Técnico nº 1, de Tarifas, Nomenclatura e Classificação de 
Mercadorias, do Mercosul (CT-1). 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/11/2018&jorn
al=515&pagina=45&totalArquivos=99  
 

• Circular SECEX Nº 58, de 22 de novembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

23.11.2018 Iniciar revisão do direito antidumping instituído pela Resolução 



 

 

 

 

CAMEX nº 99, de 25 de novembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União 
(D.O.U.) de 26 de novembro de 2013, aplicado às importações brasileiras de 
escovas para cabelo, comumente classificadas no item 9603.29.00 da 
Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, originárias da China. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/11/2018&jorn
al=515&pagina=242&totalArquivos=328 
 

• Republicação da Resolução ANVISA - RDC Nº 250, de 21 de novembro de 2018 – 

Publicado(a) no D.O.U. de 23.11.2018 Resolução que permite a coexistência de 
diferentes rótulos para um mesmo produto e a realização de alterações ou 
variações na arte, sem a necessidade de peticionamento na Anvisa. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/11/2018&jorn
al=515&pagina=277 
 

• Resolução Anvisa - RDC Nº 251, de 28 de novembro de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 29.11.2018 Redistribui as Gerências-Gerais da Anvisa entre suas cinco 
Diretorias. O ato também renomeia as Diretorias, que abandonam seus nomes 
temáticos e passam a adotar nomes numéricos, sem significação temática. 
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/387661 
 

• Resolução Anvisa - RDC Nº 252, de 28 de novembro de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 29.11.2018 Define os diretores responsáveis pelas Diretorias da Anvisa, 
após a adoção da nova nomenclatura. 
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/387662 
 

• Aviso de Audiência Pública Nº 15/2018 (ANTT) – Publicado(a) no D.O.U. de 

22.11.2018 Comunica que realizará Audiência Pública, franqueada aos 
interessados, com o objetivo colher sugestões para revisão da Resolução ANTT 
nº 3.665/2011, que atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de 
Produtos Perigosos. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/11/2018&jorn
al=530&pagina=169 
 

• Resolução ANTT Nº 5.835, de 20 de novembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 22.11.2018 Altera o Anexo II da Resolução ANTT nº 5.820, com nova tabela 
com preços mínimos vinculantes referentes ao quilômetro rodado na realização 
de fretes, por eixo carregado, instituído pela Política de Preços Mínimos do 
Transporte Rodoviário de Cargas. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/11/2018&jorn
al=515&pagina=80 
 



 

 

 

 

 
Atenciosamente,  
 
 

Ricardo de Nobrega 

Gerente de Comércio Exterior  

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

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Receita Federal do Brasil, Secretaria de 

Comércio Exterior, Câmara de Comércio Exterior, ANTT, ANVISA e PATRI. 


