
 

 

 

 

       São Paulo, 03 de março de 2017. 

Informativo de Comércio Exterior 
ICE Nº 02 – Ano 03  

 

Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Fevereiro de 2017 

 

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

• Decreto Nº 8.979, de 1º de fevereiro de 2017 – Publicado no D.O.U. de 02.02.2017 

Dispõe sobre a execução do Quinquagésimo Oitavo Protocolo Adicional ao 
Acordo de Complementação Econômica nº 35 (58PA-ACE35), 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 a República 
do Chile.  
Artigo 1°.- A certificação de origem digital e os documentos vinculados à 
mesma terão a mesma validade jurídica que a certificação de origem baseada 
no formato de papel e assinatura autógrafa, desde que emitidos e assinados 
digitalmente de conformidade com as respectivas legislações das Partes 
Signatárias, por entidades e funcionários devidamente habilitados, de acordo 
com os procedimentos e as especificações técnicas da Certificação de Origem 
Digital estabelecidos na Resolução 386 do Comitê de Representantes da ALADI, 
suas modificadoras e/ou complementares. 
 

• Decreto Nº 8.988, de 13 de fevereiro de 2017 – Publicado no D.O.U. de 14.02.2017 
Dispõe sobre a execução do Quinquagésimo Nono Protocolo Adicional ao 
Acordo de Complementação Econômica nº 35 (59PA-ACE35), 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 a República 
do Chile. 
Artigo 1°. Modificar o Artigo 31 do Acordo de Complementação Econômica N° 
35, que ficará redigido da seguinte forma: “Artigo 31. Os produtos que 
incorporarem em sua fabricação insumos importados temporariamente, ou sob 
regime de drawback, não se beneficiarão do Programa de Liberalização 
estabelecido no presente Acordo a partir de 1º de janeiro de 2024”. 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.689, de 20 de fevereiro de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 21.02.2017 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.396, de 16 de 
setembro de 2013, que dispõe sobre o processo de consulta relativo à 



 

 

 

 

interpretação da legislação tributária e aduaneira e à classificação de serviços, 
intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio, no 
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=80650  
 

• Portaria SRRF03 Nº 61, de 24 de fevereiro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

01.03.2017 "Indica a Alfândega do Porto de Fortaleza como responsável por 
autorizar, de forma excepcional e em casos justificados, a entrada ou a saída 
de embarcações de área não alfandegada no Porto de Fortaleza." 
 

• Portaria do Gabinete de Segurança Institucional (Presidência da República) Nº 

6, de 08 de fevereiro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 09.02.2017 Dispõe 
sobre o Regimento Interno do Comitê-Executivo do Programa de Proteção 
Integrada de Fronteiras e dá outras providências.  
 

• Portaria PGFN Nº 152, de 02 de fevereiro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

03.02.2017 Dispõe sobre o Programa de Regularização Tributária - PRT de que 
trata a Medida Provisória n° 766, de 04 de janeiro de 2017, de débitos inscritos 
em Dívida Ativa da União administrados pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=80208 
 

• Portaria MF Nº 59, de 02 de fevereiro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

06.02.2017 Fixa o valor do limite global anual, para o exercício de 2017, das 
importações destinadas à pesquisa científica e tecnológica, nos termos da Lei 
nº 8.010, de 1990, alterada pela Lei nº 13.322, de 2016. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=80294 
 

• Portaria ALF/SPO Nº 1.048, de 14 de fevereiro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 16.02.2017 Estabelece termos e condições para a instalação de Recintos 
Especiais para Despacho Aduaneiro de Exportação - REDEX, na jurisdição da 
Alfândega da Receita Federal do Brasil em São Paulo, e dá outras providências. 

 
• Portaria ALF/SPE Nº 18, de 16 de fevereiro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

17.02.2017 Altera a Portaria RFB nº 2, de 14 de janeiro de 2015, que estabelece 
procedimentos fiscais para o início de Declaração de Trânsito Aduaneiro – DTA, 
tipo: ENTRADA COMUM. 



 

 

 

 

• Ato Declaratório Executivo COSIT Nº 4, de 02 de fevereiro de 2017 – Publicado no 

sítio da RFB na internet em 08.02.2017 Divulga taxas de câmbio para fins de 
elaboração de balanço relativo ao mês de janeiro de 2017. 

 
• Ato Declaratório Executivo COSIT Nº 5, de 06 de fevereiro de 2017 – Publicado no 

sítio da RFB na internet em 08.02.2017 Divulga a cotação média do dólar dos 
Estados Unidos da América no mês de janeiro do ano-calendário de 2017, para 
efeito da apuração do ganho de capital na alienação de moeda estrangeira 
mantida em espécie. 

 
• Ato Declaratório Executivo COSIT Nº 11, de 17 de fevereiro de 2017 – Publicado 

no sítio da RFB na internet em 20.02.2017 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 março de 2017. 

 
• Portaria SECEX Nº 10, de 06 de fevereiro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

07.02.2017 Consolida medidas de simplificação administrativa para redução de 
custos nas operações de exportação e importação, de acordo com as 
orientações do Grupo de Trabalho de Simplificação Administrativa (GTSA). 
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2017
/portaria_secex_10_2017.pdf 
 

• Circular SECEX Nº 6, de 01 de fevereiro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

02.02.2017 e Retificada no D.O.U. de 03.02.2017 Abre consulta pública para 
posicionamento do setor privado brasileiro quanto a negociações comerciais 
com o Japão e a República da Coreia. 
 

• Circular SECEX Nº 7, de 02 de fevereiro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

03.02.2017 dispõe sobre amparar as importações brasileiras de ácido cítrico, 
citrato de sódio, citrato de potássio, citrato de cálcio e suas misturas, 
comumente classificados nos itens 2918.14.00 e 2918.15.00 da Nomenclatura 
Comum do MERCOSUL - NCM, fabricado pelas empresas COFCO Biochemical 
(Anhui) Co. Ltd., Anhui BBCA Maanshan Biochemical Co. Ltd., RZBC Co. Ltd. e 
RZBC (Juxian) Co. Ltd. e exportado para o Brasil, diretamente ou via a trading 
company RZBC Import & Export Co. Ltd., considerando ainda o estabelecido no 
Art. 1º da Resolução CAMEX no 38, de 20 de abril de 2016, publicada no Diário 
Oficial da União – D.O.U. de 22 de abril de 2016, que encerrou a aplicação do 
compromisso de preços para as empresas Natiprol Lianyungang Corporation, 
TTCA Co. Ltd., Weifang Ensign Industry Co. Ltd. e Wenda Co. Ltd. 



 

 

 

 

• Resolução CAMEX Nº 4, de 16 de fevereiro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

17.02.2017 Aplica direito antidumping provisório, por um prazo de até 06 (seis) 
meses, às importações brasileiras de ésteres acéticos, originários dos Estados 
Unidos da América e do México. 

 
• Resolução CAMEX Nº 11, de 16 de fevereiro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

17.02.2017 Nega provimento a pedido de reconsideração apresentado em 
face da Resolução Camex Nº 127, de 2016, que aplicou direito antidumping 
definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, às importações brasileiras de n-
butanol originárias da África do Sul e da Rússia. 

 
• Resolução CAMEX Nº 18, de 17 de fevereiro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

01.03.2017 Altera as alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre os 
Bens de Informática e Telecomunicações, na condição de Ex-Tarifários. 
http://www.camex.gov.br/legislacao/interna/id/1679 
 

• Resolução CAMEX Nº 19, de 17 de fevereiro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

01.03.2017 Altera as alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre Bens 
de Capital, na condição de Ex-Tarifários. 
http://www.camex.gov.br/legislacao/interna/id/1680  
 

• Resolução da Diretoria Colegiada – RDC ANVISA N° 141, de 01 de março de 

2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 02.03.2017 Altera a RDC n. 61 de 3 de fevereiro 
de 2016, que aprova e promulga o Regimento Interno da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – ANVISA. 
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_141_2017_.pdf/7f135
228-66f1-4e9e-8997-4b63e5644e51  

 
• Consulta Pública do Conselho Nacional das Zonas de Processamentos de 

Exportação Nº 1, de 03 de fevereiro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

06.02.2017 Dispõe sobre a abertura de procedimento de consulta pública para 
que a sociedade possa apresentar propostas que visem ao aperfeiçoamento e 
à simplificação de ações, procedimentos e normas, relativamente aos seguintes 
temas: (i) orientação superior da Política Nacional das Zonas de Processamento 
de Exportação - ZPE - Resolução CZPE no 01, de 26 de maio de 2010 (DOU, 
01/06/2010); (ii) procedimentos para apresentação de propostas de criação de 
ZPE - Resolução CZPE no 02, de 15 de maio de 2009 (DOU, 19/03/2009); (iii) 
requisitos, parâmetros básicos e roteiro para apresentação e avaliação técnica 
de projetos industriais nas ZPE - Resolução CZPE no 05, de 28 de setembro de 
2011 (DOU, 30/09/2011); e (iv) atribuições e responsabilidades das 



 

 

 

 

Administradoras das ZPE - Resolução CZPE no 05, de 01 de setembro de 2009 
(DOU, 08/09/2009). 

 
• Notícia Siscomex Exportação Nº 14/2017, de 09 de fevereiro de 2017 Informamos 

que, em virtude de alterações no sistema de certificação no âmbito do Sistema 
Geral de Preferências -  SGP – Suíça e Noruega, foram disponibilizados 
esclarecimentos relevantes acerca da utilização do SGP para exportações de 
produtos elegíveis aos benefícios do SGP daqueles dois países, com valor 
superior a CHF 10.300 (francos suíços) ou NOK 100.000 (coroas norueguesas). Tais 
esclarecimentos encontram-se disponíveis em: https://goo.gl/Tdgh4J - 
Departamento de Negociações Internacionais 

 
• Notícia Siscomex Exportação Nº 16/2017, de 10 de fevereiro de 2017 Informamos 

que a partir desta data os códigos de exportação temporária disponíveis para 
emissão de Registros de Exportação (RE) são os seguintes: 

o  90001: EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA DE RECIPIENTES/EMBALAGENS, 
REUTILIZÁVEIS 

o 90003: EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA DE OBRAS DE ARTES E DE BENS 
DESTINADOS A FEIRAS E EXPOSIÇÕES 

o 90005: EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA DE BENS PARA CONSERTO, 
REPARAÇÃO OU MANUTENÇÃO 

o 90099: OUTRAS EXPORTAÇÕES TEMPORÁRIAS NÃO ENQUADRADAS EM 
OUTROS CÓDIGOS 

o 90115: EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA DE AERONAVE/MATERIAL 
AERONÁUTICO A SER SUBMETIDO A CONSERTO, MANUTENÇÃO, REPARO, 
REVISÃO/INSPEÇÃO 

Os demais foram excluídos na mesma data. Esclarecimentos podem ser feitos 
mediante envio de mensagem para o endereço eletrônico 
siscomex@mdic.gov.br. - Departamento de Operações de Comércio Exterior 
 

• Notícia Siscomex Importação Nº 13/2017, de 14 de fevereiro de 2017 

Comunicamos aos operadores de comércio exterior que, a partir do dia 
20/02/2017, entrará em produção nova versão do Siscomex Importação com 
alterações tanto para o importador quanto para os órgãos anuentes. 
http://portal.siscomex.gov.br/informativos/noticias/importacao/14-02-2017-
noticia-siscomex-importacao-no-13-2017 
 

• Notícia Siscomex Importação Nº 16/2017, de 16 de fevereiro de 2017 Em 
complemento à Notícia Siscomex Importação nº 13/2017, comunicamos que, 
além das duas alterações já divulgadas (possibilidade de registro de pedido de 



 

 

 

 

LI substitutiva vinculado à LI que esteja na situação “Desembaraçada” e 
alteração na funcionalidade “Embarque Autorizado”), outra funcionalidade 
será contemplada no Siscomex Importação: possibilidade de registro de pedido 
de LI substitutiva vinculado à LI que esteja na situação “Para Análise” ou “Em 
Análise”. 
http://portal.siscomex.gov.br/informativos/noticias/importacao/16-02-2017-
noticia-siscomex-importacao-no-16-2017 

 
 
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, ANVISA e PATRI. 
 
 


