
 

 

 

 

       São Paulo, 07 de fevereiro de 2017. 

Informativo de Comércio Exterior 
ICE Nº 01 – Ano 03  

 

Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Janeiro de 2017 

 

1- Resumo de legislação de comércio exterior no mês de Janeiro de 2017 
 

• Decreto Nº 8.964, de 18 de janeiro de 2017 – Publicado no D.O.U. de 19.01.2017   

Promulga o Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Francesa referente ao Transporte Rodoviário 
Internacional de Passageiros e de Cargas, firmado em Paris, em 19 de março de 
2014. (Oiapoque/BR - St. Georges de l’Oyapock/Guiana Francesa). 
 

• Decreto Nº 8.976, de 24 de janeiro de 2017 – Publicado no D.O.U. de 25.01.2017 

Dispõe sobre a execução do Centésimo Vigésimo Quarto Protocolo Adicional 
ao Acordo de Complementação Econômica nº 18 (124PA-ACE18), firmado 
entre a República Federativa do Brasil, a República Argentina, a República do 
Paraguai e a República Oriental do Uruguai. 

 
• Instrução Normativa RFB Nº 1.678, de 22 de dezembro de 2016 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 06.01.2017 “Retificação” 

IN Nº 1.678/2016 Altera a Instrução Normativa SRF nº 228, de 21 de outubro de 
2002, que dispõe sobre procedimento especial de verificação da origem dos 
recursos aplicados em operações de comércio exterior e combate à 
interposição fraudulenta de pessoas, e a Instrução Normativa RFB nº 1.169, de 29 
de junho de 2011, que estabelece procedimentos especiais de controle, na 
importação ou na exportação de bens e mercadorias, diante de suspeita de 
irregularidade punível com a pena de perdimento. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=79541 
 

• Portaria IRF/SHA Nº 1, de 06 de janeiro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

10.01.2017 Regulamenta o cadastramento inicial e atualização de tara dos 
veículos de transporte de cargas pela Área de Controle Integrado (ACI) – Santa 
Helena/PR. 
 



 

 

 

 

• Portaria COANA Nº 2, de 12 de janeiro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

13.01.2017 Estabelece a cotação média do dólar dos Estados Unidos da 
América, referente aos anos-calendários de 2012 a 2016, para fins de apuração 
da estimativa da capacidade financeira da pessoa jurídica que solicitar 
habilitação de responsável legal no Siscomex. 

 
• Portaria DRF/BVT Nº 3, de 06 de janeiro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

20.01.2017 Delega competências e estabelece procedimentos no âmbito da 
Delegacia da Secretaria da Receita Federal do Brasil em Boa Vista – RR. 

 
• Portaria ALF/SPO Nº 1.032, de 23 de dezembro de 2016 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 23.01.2017 Autoriza a utilização do formulário de DSI no caso em que 
especifica. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=79831 

 
• Portaria ALF/SLS Nº 3, de 19 de janeiro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

23.01.2017 Altera a Portaria Nº 11, de 08 de maio de 2015, que disciplina o uso 
dos equipamentos de inspeção não invasiva de cargas exigidos dos recintos 
alfandegados jurisdicionados pela ALF/SLS/MA. 

 
• Portaria ALF/SPE Nº 14, de 25 de janeiro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

27.01.2017 "Dispõe sobre o atendimento às exportações na Alfândega da 
Receita Federal do Brasil no Porto de Suape." 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=80012 
 

• Portaria ALF/GRU Nº 13, de 30 de janeiro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

01.02.2017 Altera a Portaria ALF/GRU nº 178, de 08 de outubro de 2012, 
publicada no DOU nº 198, Seção 1, pág. 28 a 31, de 11 de outubro de 2012. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=80126 
 

• Ato Declaratório Executivo COSIT Nº 1, de 16 de janeiro de 2017 – Publicado no 

sítio da RFB na internet em 17.01.2017 Divulga a cotação média do dólar dos 
Estados Unidos da América no mês de dezembro do ano-calendário de 2016, 
para efeito da apuração do ganho de capital na alienação de moeda 
estrangeira mantida em espécie. 
 



 

 

 

 

• Ato Declaratório Executivo COSIT Nº 2, de 19 de janeiro de 2017 – Publicado no 

sítio da RFB na internet em 20.01.2017 Divulga o valor do dólar dos Estados 
Unidos da América para efeito da apuração da base de cálculo do imposto 
sobre a renda, no caso de rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior, 
no mês de fevereiro de 2017. 

 
• Ato Declaratório Executivo COSIT Nº 3, de 27 de janeiro de 2017 – Publicado no 

sítio da RFB na internet em 27.01.2017 Divulga taxas de câmbio para fins de 
elaboração de balanço relativo ao mês de dezembro de 2016. 

 
• Portaria SECEX Nº 2, de 10 de janeiro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

11.01.2017 Estabelece critérios para alocação de cota para importação, 
determinada pela Resolução CAMEX nº 137, de 28 de dezembro de 2016. 
 

Código NCM Descrição Alíquota do I.I. Quantidade Vigência 

2929.10.10 
Diisocianato de 

Difenilmetano 
2% 

23.000 

toneladas 

11/01/2017 a 

10/01/2018 

 
 

• Portaria SECEX Nº 9, de 26 de janeiro de 2017 – Publicada no D.O.U. de 

27.01.2017 Fixa procedimentos para manifestação nos Departamentos que 
compõem a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços (MDIC). 

• http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2017
/portaria_secex_09_2017.pdf 
 

• Circular SECEX Nº 2, de 13 de janeiro de 2017 – Publicada no D.O.U. de 

16.01.2017 Institui consulta pública nos termos da presente Circular e fica aberto, 
a contar da data de publicação desta consulta pública, o prazo de 40 
(quarenta) dias para que sejam apresentadas sugestões de alteração da 
proposta de Decreto que disporá sobre os procedimentos relativos a indústrias 
fragmentadas em investigações de defesa comercial. 

 
• Circular SECEX Nº 3, de 17 de janeiro de 2017 – Publicada no D.O.U. de 

18.01.2017 Tornar público que se concluiu por uma determinação preliminar 
positiva de dumping e de dano à indústria doméstica dele decorrente. 
(existência de dumping nas exportações para o Brasil de ésteres acéticos, 
comumente classificadas nos itens 2915.31.00 e 2915.39.31 da Nomenclatura 
Comum do Mercosul – NCM, originárias dos Estados Unidos da América e do 
México).  

 



 

 

 

 

• Resolução Camex Nº 1, de 19 de janeiro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

23.01.2017 Concede redução temporária da alíquota do Imposto de 
Importação ao amparo da Resolução nº 08/08 do Grupo Mercado Comum do 
Mercosul. 

Art. 1º Alterar para 2% (dois por cento), por um período de 12 (doze) meses e conforme 

quota discriminada, a alíquota ad valorem do Imposto de Importação dos códigos da 

Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM a seguir: 

Código NCM Descrição Quota 
1210.20.10 Cones de lúpulo 1.800 toneladas 

2921.11.21 Dimetilamina 12.000 toneladas 

2929.10.30 Isocianato de 3,4-diclorofenila 1.000 toneladas 

http://www.camex.gov.br/legislacao/interna/id/1659 

 

• Circular BCB Nº 3.822, de 20 de janeiro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

24.01.2017 Altera disposições inseridas, pela Circular Nº 3.814, de 7 de dezembro 
de 2016, na Circular Nº 3.689, de 16 de dezembro de 2013, que regulamenta, no 
âmbito do banco Central do Brasil, as disposições sobre o capital estrangeiro no 
País e sobre o capital brasileiro no exterior. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=13&
data=24/01/2017 
 

• Circular BCB Nº 3.825, de 26 de janeiro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

27.01.2017 Alterar a Circular Nº 3.691, de 16 de dezembro de 2013, para ajustar a 
regulamentação cambial ao disposto na Lei Nº 13.017, de 21 de julho de 2014, 
que alterou o valor das operações de câmbio que não necessitam de contrato 
de câmbio para até US$ 10.000,00 (dez mil dólares dos Estados Unidos). 
 

• Portaria Interministerial MF/MDIC Nº 44, de 27 de janeiro de 2017 – Publicado(a) 

no D.O.U. de 01.02.2017 Atualiza monetariamente as taxas previstas nos artigos 
3º-A (Taxa de Avaliação de Conformidade) e 11 (Taxa de Serviços Metrológicos) 
da Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999, pela prestação dos serviços 
relacionados no Anexo da mesma Lei. 
http://www.fazenda.gov.br/acesso-a-
informacao/institucional/legislacao/portarias-
interministeriais/2017/arquivos/portaria-interministerial-no-44-de-27-de-janeiro-de-
2017.pdf 
 
 
 



 

 

 

 

• Portaria Interministerial MF/MS Nº 45, de 27 de janeiro de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 30.01.2017 Dispõe sobre a atualização monetária da Taxa de 
Fiscalização de Vigilância Sanitária, prevista no art. 23 da Lei nº 9.782, de 26 de 
janeiro de 1999. 
http://www.fazenda.gov.br/acesso-a-
informacao/institucional/legislacao/portarias-
interministeriais/2017/arquivos/portaria-interministerial-no-45-de-27-de-janeiro-de-
2017.pdf  
 

• Notícia Siscomex Exportação Nº 002/2017, de 09 de janeiro de 2017 O 
Departamento de Operações de Comércio Exterior (DECEX) informa que a 
partir de 1º de fevereiro de 2017, quando o sistema NOVOEX completará cinco 
anos de existência plena, não será mais possível a inclusão de novas propostas 
de alteração de RE averbado no módulo SISBACEN. Assim, os usuários devem 
verificar todas as alterações que ainda se façam necessárias, especialmente 
para comprovação de atos concessórios de drawback, e providenciar a 
inclusão da proposta de alteração dos RE até o dia 31/01/17. A consulta e o 
acompanhamento dos processos permanecerão disponíveis até o final de 2017. 
Esclarecimentos podem ser feitos mediante envido de mensagem para o 
endereço eletrônico siscomex@mdic.gov.br. (Departamento de Operações de 
Comércio Exterior - Secretaria de Comércio Exterior) 
 

• Notícia Siscomex Exportação Nº 003/2017, de 10 de janeiro de 2017 Em 
complementação à Notícia Siscomex Exportação nº 002/2017, o Departamento 
de Operações de Comércio Exterior (DECEX) informa que não haverá migração 
dos RE emitidos no módulo SISBACEN para o Novoex, sendo que as propostas 
de alteração dos RE averbados emitidos naquele módulo devem ser incluídas 
até o dia 31/01/17. Reforçamos que as propostas já incluídas continuarão sendo 
analisadas normalmente até o final de 2017. Nenhuma alteração ocorrerá nos 
RE emitidos no Novoex. 
Esclarecimentos podem ser feitos mediante envido de mensagem para o 
endereço eletrônico siscomex@mdic.gov.br. (Departamento de Operações de 
Comércio Exterior - Secretaria de Comércio Exterior) 
 

• Notícia Siscomex Importação N° 005/2017, de 16 de janeiro de 2017 O 
Departamento de Operações de Comércio Exterior informar que, com a 
entrada em vigor da Resolução Camex n° 125/2016 em 01/01/2017, os 
tratamentos administrativos dispensados às NCM no SH 2012 foram mantidos 
para as NCM correspondentes do SH 2017. Eventuais alterações no tratamento 
administrativo serão oportunamente informadas pelo DECEX. A correlação 



 

 

 

 

entre as NCM SH 2012 e NCM SH 2017 pode ser verificada no seguinte link: 
http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior-
9/arquivos-atuais. 
 

• Notícia Siscomex Importação Nº 08/2017, de 27 de janeiro de 2017 Conforme 
Portaria SECEX Nº 9/2017, publicada em 27.01.2017, informamos que o endereço 
para protocolo da SECEX, incluindo DECEX e suas coordenações, mudou para 
Esplanada dos Ministérios, Bloco J, térreo, Cep: 70053-900 Brasília-DF. Os 
documentos encaminhados para o antigo endereço, até esta data, serão 
automaticamente encaminhados para o novo endereço - Departamento de 
Operações de Comércio Exterior.  

 
 
2- Dados Estatísticos de Comércio Exterior 

 
Balança Comercial do Setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos se 

encontra disponível no website da ABIHPEC – www.abihpec.org.br, no ambiente do 
Associado. 

 
Para informações adicionais, favor contatar a Área de Comércio Exterior da 

ABIHPEC – Ricardo de Nobrega – Tel. 11 3372-9890 – e-mail: ricardo@abihpec.org.br. 
 

 
 
Atenciosamente,  
 
Ricardo de Nobrega 

Gerente de Comércio Exterior  

 

 

 
Fontes consultadas para compilação de dados: Presidência da República, Ministério da Fazenda, Receita 
Federal do Brasil, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Secretaria de Comércio 
Exterior, Câmara de Comércio Exterior, Banco Central do Brasil e PATRI. 


