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9B - Secretaria de Comércio Exterior (SECEX): 

1. Competências: 
I - formular propostas de políticas e programas de comércio exterior e estabelecer normas     
necessárias à sua implementação; 
II - propor medidas, no âmbito das políticas fiscal e cambial, de financiamento, de 
recuperação de créditos à exportação, de seguro, de transportes e fretes e de promoção 
comercial; 
III - propor diretrizes que articulem o emprego do instrumento aduaneiro com os objetivos 
gerais de política de comércio exterior, bem como propor alíquotas para o imposto de 
importação, e suas alterações; 
IV - participar das negociações em acordos ou convênios internacionais relacionados com 
o comércio exterior; 
V - implementar os mecanismos de defesa comercial; e 
VI - apoiar o exportador submetido a investigações de defesa comercial no exterior. 
 
2. Departamentos: 
2.1 - Departamento de Operações de Comércio Exterior - DECEX: 
Competências: 
I - elaborar, acompanhar e avaliar estudos sobre a evolução da comercialização de 
produtos e mercados estratégicos para o comércio exterior brasileiro, com base nos 
parâmetros de competitividade setorial e disponibilidades mundiais; 
II - executar programas governamentais na área de comércio exterior; 
III - autorizar operações de importação e exportação e emitir documentos, inclusive 
quando exigidos por acordos bilaterais e multilaterais assinados pelo Brasil; 
IV - regulamentar os procedimentos operacionais das atividades relativas ao comércio 
exterior; 
V - administrar o Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, no âmbito da 
Secretaria; e 
VI - coletar, analisar, sistematizar e disseminar dados e informações estatísticas de 
comércio exterior.  
 
2.2 - Departamento de Negociações Internacionais - DEINT:  
Competências: 
I - negociar e promover estudos e iniciativas internas destinadas ao apoio, informação e 
orientação da participação brasileira em negociações de comércio exterior; 
II - desenvolver atividades de comércio exterior, junto a organismos e participar de 
acordos internacionais; e 
III - coordenar, no âmbito interno, os trabalhos de preparação da participação brasileira 
nas negociações tarifárias em acordos internacionais e opinar sobre a extensão e retirada 
de concessões. 
3. Departamento de Defesa Comercial - DECOM:  
Competências: 
I - examinar a procedência e o mérito de petições de abertura de investigações de 
dumping, de subsídios e de salvaguardas, com vistas à defesa da produção doméstica; 



II - propor a abertura e conduzir investigações para a aplicação de medidas antidumping, 
compensatórias e de salvaguardas; 
III - recomendar a aplicação das medidas de defesa comercial previstas nos 
correspondentes Acordos da Organização Mundial do Comércio - OMC; 
IV - acompanhar as discussões relativas às normas e à aplicação dos Acordos de defesa 
comercial junto à OMC; 
V - participar em negociações internacionais relativas à defesa comercial; e 
VI - acompanhar as investigações de defesa comercial abertas por terceiros países contra 
exportações brasileiras e prestar assistência à defesa do exportador, em articulação com 
outros órgãos governamentais. 
 
2.3 -  Departamento de Políticas de Comércio Exterior - DEPOC:  
Competências: 
I - propor e acompanhar a execução das políticas e programas de comércio exterior; e 
II - formular propostas de planejamento da ação governamental, em matéria de comércio 
exterior. 

 
Contato: 
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco J, 8º andar 
Contato: (61) 329-7080 e 329-7077 


