
 

SANTOS JR CONSULTORIA EDUCACIONAL - CNPJ 11.052.619/0001-66 

Rua Antonio Cia, 400 – Americana-SP – 13477-450 – (19) 3468 4364 

www.santosjunior.com.br 

Página 1 de 2  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

SECRETARIA EXECUTIVA 

 

PORTARIA Nº 963, DE 24 DE MAIO DE 2018 

 

Atribui à Subsecretaria de Assuntos Administrativos a competência 

para realizar a análise de que trata o art. 141, inciso V, e § 2º , 

inciso II, do Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009. 

 

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Substituto, no uso 

de suas atribuições previstas no art. 4º , inciso I, do Decreto nº 9.005, de 14 de março 

de 2017, considerando o disposto no Decreto nº 83.937, de 6 de setembro de 1979, e 

tendo em vista o que estabelece o art. 141, § 2º , inciso II, do Decreto nº 6.759, de 5 

de fevereiro de 2009, resolve: 

 

Art. 1º Fica atribuída à Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da 

Educação - SAA/MEC a competência para análise da compatibilidade da natureza, da 

qualidade e da quantidade dos bens às finalidades essenciais do importador, de que 

trata o art. 141, inciso V, do Decreto nº 6.759, de 2009. 

 

Parágrafo único. A análise de compatibilidade de que trata o caput consistirá na 

verificação da consistência da documentação apresentada pela instituição de ensino 

ou por seu representante legal, devendo as finalidades para as quais os bens foram 

importados estarem previstas nos objetivos institucionais da entidade interessada, 

constantes dos respectivos estatutos ou atos constitutivos. 

 

Art. 2º No exercício da competência atribuída pelo art. 1º e quando não evidenciado na 

documentação apresentada, poderá a SAA/MEC diligenciar as instituições 

interessadas, por meio eletrônico, para obtenção de esclarecimentos julgados 

necessários para verificação da compatibilidade da natureza, qualidade e quantidade 

dos bens objeto de pedido de isenção, assinalando prazo de até trinta dias. 

 

§ 1º Em consonância com o que estabelece o art. 2º do Decreto nº 9.094, de 17 de 

julho de 2017, não poderão ser objeto de diligência documentos ou informações 

oficiais dispostos no art. 2º da Portaria Normativa SE/MEC nº 1, de 23 de abril de 
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2007, da Secretaria-Executiva do Ministério da Educação - SE/MEC, quando 

produzidos por órgãos públicos federais, devendo as informações serem obtidas em 

páginas oficiais na Internet, junto aos órgãos de origem ou à autoridade aduaneira, 

conforme o caso. 

 

§ 2º A critério do servidor responsável pela análise, poderá ser dispensada a diligência 

quando a documentação disponível for suficiente para a análise da compatibilidade 

objeto desta Portaria ou puder ser complementada por meio de páginas da Internet, de 

forma idônea, segura e consistente. 

 

§ 3º Ressalvado o disposto no § 1º, não atendida no prazo assinalado a diligência 

referida no caput, será expedido documento à autoridade aduaneira e à entidade 

interessada comunicando a impossibilidade de atesto, pelo MEC, da compatibilidade 

de que trata o art. 141, inciso V, do Decreto nº 6.759, de 2009, e será arquivado o 

Processo. 

 

Art. 3º Comprovada a compatibilidade de que trata o art. 141, inciso V, do Decreto nº 

6.759, de 2009, o Subsecretário de Assuntos Administrativos emitirá expediente de 

comunicação à autoridade aduaneira e à instituição interessada. 

 

Parágrafo único. A comunicação de que trata o caput não se constitui em 

reconhecimento do MEC de direito à isenção do imposto de importação pretendida 

pelas instituições de ensino, cuja decisão compete exclusivamente à autoridade 

aduaneira, observada a legislação pertinente. 

 

Art. 4º Até a atualização, no âmbito deste Ministério, dos normativos que disciplinam a 

análise de que trata o art. 141, inciso V, do Decreto nº 6.759, de 2009, aplicam-se 

subsidiariamente a esta Portaria as disposições contidas na Portaria Normativa 

SE/MEC nº 1, de 2007. 

 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

FELIPE SARTORI SIGOLLO 

 (Publicação no DOU n.º 101, de 28.05.2018, Seção 1, página 27) 

 


