
 

 

 

 

       São Paulo, 07 de março de 2018. 

Informativo de Comércio Exterior 
ICE Nº 02 – Ano 04  

 

Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Fevereiro de 2018 

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

• Decreto Nº 9.283, de 07 de fevereiro de 2018 – Publicado no D.O.U. de 08.02.2018 
Regulamenta a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei nº 13.243, de 11 
de janeiro de 2016, o art. 24, § 3º, e o art. 32, § 7º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, o art. 1º da Lei nº 8.010, de 29 de março de 1990, e o art. 2º, caput, 
inciso I, alínea "g", da Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990, e altera o Decreto nº 
6.759, de 5 de fevereiro de 2009, para estabelecer medidas de incentivo à 
inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com 
vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao 
desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9283.htm 
 

• Decreto Nº 9.289, de 21 de fevereiro de 2018 – Publicado no D.O.U. de 22.02.2018 
Promulga o Protocolo de Emenda ao Acordo sobre Aspectos dos Direitos de 
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, adotado pelo Conselho-
Geral da Organização Mundial do Comércio, em 6 de dezembro de 2005. 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9289.htm 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.788, de 08 de fevereiro de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 14.02.2018 Aprova o texto consolidado das Notas Explicativas do 
Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias 
decorrentes de atualizações publicadas pela Organização Mundial das 
Alfândegas (OMA). 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=90029 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.789, de 09 de fevereiro de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 15.02.2018 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.600, de 14 de 
dezembro de 2015, que dispõe sobre a aplicação dos regimes aduaneiros 
especiais de admissão temporária e de exportação temporária. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=90106 
 



 

 

 

 

• Portaria SRRF02 Nº 107, de 02 de janeiro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

05.02.2018 Delega competência para operacionalização de despesas de 
restituição, ressarcimento e reembolso, no âmbito da 2ª Região Fiscal. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=89879 
 

• Portaria SRRF05 Nº 36, de 02 de fevereiro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

06.02.2018 Altera as Portarias SRRF05 nº 153/2017, nº 154/2017 e 155/2017, que 
tratam de delegação de competência no âmbito da Superintendência 
Regional da Receita Federal do Brasil da 5ª Região Fiscal. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=89898 
 

• Portaria ALF/GRU Nº 59, de 02 de fevereiro de 2018 -  Publicado(a) no D.O.U. de 

08.02.2018 Altera a Portaria ALF/GRU nº 203, de 28 de dezembro de 2017, 
publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União nº 249, de 29 de dezembro de 
2017. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=89988 
 

• Portaria SRRF06 Nº 156, de 09 de fevereiro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

15.02.2018 Estabelece o horário de atendimento das unidades da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil no âmbito da 6ª Região Fiscal. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=90116 
 

• Portaria ALF/CTA Nº 46, de 15 de fevereiro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

16.02.2018 Disciplina o atendimento ao contribuinte, o agendamento e 
distribuição de senhas no âmbito do Centro de Atendimento ao Contribuinte 
(CAC) da Alfândega da Receita Federal do Brasil em Curitiba, definindo 
procedimentos específicos e dá outras providências. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=90170 
 

• Portaria COSIT Nº 1, de 09 de fevereiro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

20.02.2018 Altera a Portaria Cosit nº 16, de 30 de maio de 2017, que constitui 
Turmas de Solução de Consultas do Centro de Classificação Fiscal de 
Mercadorias (Ceclam). 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=90250 
 



 

 

 

 

• Portaria ALF/IGI Nº 18, de 22 de fevereiro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

26.02.2018 Disciplina o uso dos equipamentos de inspeção não invasiva de 
cargas exigidos dos recintos alfandegados jurisdicionados pela Alfândega da 
Receita Federal do Brasil no Porto de Itaguaí (ALF/IGI), em atendimento aos 
requisitos estabelecidos pela Portaria RFB nº 3.518, de 30 de setembro de 2011, 
alterada pelas Portarias RFB nºs. 113, de 31 de janeiro de 2013 e 1001, de 06 de 
maio de 2014. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=90365 
 

• Portaria ALF/SFS Nº 13, de 22 de fevereiro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

27.02.2018 Delega competências ao Delegado-Adjunto, aos Chefes das 
Seções, Setores e Equipes da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto 
de São Francisco do Sul, e dá outras providências. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=90409 
 

• Portaria RFB Nº 270, de 26 de fevereiro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

27.02.2018 Define a estrutura dos Postos de Atendimento da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e os serviços neles compreendidos. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=90382 
 

• Ato Declaratório Executivo RFB Nº 2, de 15 de fevereiro de 2018 – Publicado(a) 

no D.O.U. de 16.02.2018 Altera a Tabela de Incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (Tipi) a fim de adequá-la às alterações realizadas pela 
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=90133 
 

• Ato Declaratório Executivo COANA Nº 1, de 20 de fevereiro de 2018 – 

Publicado(a) no D.O.U. de 22.02.2018 Divulga o valor da mediana, em reais, 
para lançamento no 1º semestre de 2018 do crédito tributário relativo a 
mercadoria importada que tenha sido extraviada ou consumida, nos termos do 
art. 67 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=90278 
 

• Secretaria-Geral das Relações Exteriores – Portaria Nº 141, de 09 de fevereiro de 

2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 15.02.2018 Institui Código de Conduta sobre as 



 

 

 

 

relações entre servidores do Ministério das Relações Exteriores e o setor 
empresarial. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/02/2018&jorn
al=515&pagina=28&totalArquivos=42 
 

• Resolução CAMEX Nº 05, de 15 de fevereiro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

16.02.2018 Fixa diretrizes aos mecanismos de apoio oficial ao crédito à 
exportação nas exportações de serviços. 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/1976-resolucao-n-05-de-15-de-fevereiro-de-2018 
 

• Resolução CAMEX N° 06, de 22 de fevereiro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

23.02.2018 Prorroga direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) 
anos, aplicado às importações brasileiras de filmes, chapas, folhas, películas, 
tiras e lâminas, biaxialmente orientados, de poli(tereftalato de etileno), de 
espessura igual ou superior a 5 micrometros, e igual ou inferior a 50 micrometros, 
metalizado ou não, sem tratamento ou com tratamento tipo coextrusão, 
químico ou com descarga de corona, originárias dos Emirados Árabes Unidos, 
do México e da Turquia. 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/1978-resolucao-n-06-de-22-de-fevereiro-de-2019 
 

• Resolução CAMEX Nº 07, de 22 de fevereiro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

23.02.2018 Altera o Capítulo IX do Regimento Interno da Câmara de Comércio 
Exterior. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/02/2018&jorn
al=515&pagina=30&totalArquivos=112 
 

• Resolução CAMEX Nº 09, de 28 de fevereiro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

02.03.2018 Altera a Lista Brasileira de Exceções à Tarifa Externa Comum do 
Mercosul. 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/1983-resolucao-n-09-de-28-de-fevereiro-de-2018 
 

• Resolução CAMEX Nº 10, de 22 de fevereiro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

02.03.2018 Incorpora a Resolução nº 33/17 do Grupo Mercado Comum do 
Mercosul ao ordenamento jurídico brasileiro. 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/1984-resolucao-n-10-de-22-de-fevereiro-de-2018 
 



 

 

 

 

• Resolução CAMEX Nº 11, de 28 de fevereiro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

02.03.2018 Incorpora as Resoluções nºs 31/17, 32/17, 34/17 e 35/17 do Grupo 
Mercado Comum do Mercosul ao ordenamento jurídico brasileiro e dá outras 
providências. 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/1985-resolucao-n-11-de-28-de-fevereiro-de-2018 
 

• Resolução CAMEX Nº 14, de 28 de fevereiro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

02.03.2018 Altera para 0% (zero por cento) as alíquotas do Imposto de 
Importação incidentes sobre os Bens de Informática e Telecomunicações, na 
condição de Ex-Tarifários. 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/1988-resolucao-n-14-de-28-de-fevereiro-de-2018 
 

• Resolução CAMEX Nº 15, de 28 de fevereiro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

02.03.2018 Altera para 0% (zero por cento) as alíquotas do Imposto de 
Importação incidentes sobre Bens de Capital, na condição de Ex-Tarifários. 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/1989-resolucao-n-15-de-28-de-fevereiro-de-2018 
 

• Portaria SECEX Nº 08, de 21 de fevereiro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

23.02.2018 Aprovada a 8ª Edição do Manual do Sistema de Drawback Isenção. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/02/2018&jorn
al=515&pagina=68&totalArquivos=112 
 

• Portaria SECEX Nº 9, de 26 de fevereiro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

28.02.2018 Altera a Portaria SECEX Nº 17/2017, para ampliar o rol de entidades 
habilitadas a emitir Certificados de Origem Digital (COD) no comércio com a 
Argentina, no âmbito dos Acordos de Complementação Econômica (ACE) Nºs 
14 e 18. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/02/2018&jorn
al=515&pagina=35&totalArq 
 

• Circular SECEX Nº 10, de 21 de fevereiro de 2018 – Publicado no D.O.U. de 

22.02.2018 Dispõe sobre o reajuste de preços para ácido cítrico (ACSM) 
importado da China, conforme Resolução CAMEX Nº 82/2017, que homologou 
compromisso de preços para tais importações.  
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/02/2018&jorn
al=515&pagina=43&totalArquivos=114 
 



 

 

 

 

• Secretaria de Comércio Exterior – Memorando de Entendimento sobre o uso de 

Certificados de Origem Digital entre Brasil e Chile, de 22 de novembro de 2017 – 

Publicado no D.O.U. de 09.02.2018 Estabelece que os sistemas de recepção e 
validação de Certificado de Origem Digitais (COD) desenvolvidos por ambos os 
países, no âmbito do Acordo de Complementação Econômica nº 35 (ACE 35), 
utilizarão o Sistema Informático de Certificação de Origem Digital (SCOD), da 
ALADI, como reservatório dos Certificados de Identificação Digital (CID) dos 
funcionários designados para assinar digitalmente os COD em nome de 
entidades emissoras de certificados de origem habilitadas para tais efeitos em 
cada país, isso em conformidade com as especificações técnicas e 
procedimentos aprovados pela Resolução Nº 386/2011, do Comitê de 
Representantes da ALADI, suas modificações e complementações. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/02/2018&jorn
al=515&pagina=42&totalArquivos=190 
 

• Cartilha da Anvisa sobre Peticionamento Eletrônico de Importação - A Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) disponibilizou, em seu portal, a versão 
atualizada da Cartilha do Peticionamento Eletrônico de Importação em 
14.02.2018. 
http://portal.anvisa.gov.br/documents/375992/3626147/Cartilha+PEI+-
+usu%C3%A1rio+externo+VERS%C3%83O+4.pdf/a1fc4d0b-1dbe-4e98-95b1-
96a2bdafeb8a 
 

 

  
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, Receita Federal do 

Brasil, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, 

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


