
 

 

 

 

       São Paulo, 03 de abril de 2017. 

Informativo de Comércio Exterior 
ICE Nº 03 – Ano 03  

 

Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Março de 2017 

 

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

• LEI Nº 13.428, de 30 de março de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 31.03.2017 
Altera a Lei nº 13.254, de 13 de janeiro de 2016, que "Dispõe sobre o Regime 
Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) de recursos, bens ou 
direitos de origem lícita, não declarados ou declarados incorretamente, 
remetidos, mantidos no exterior ou repatriados por residentes ou domiciliados no 
País". 
 

• Decreto Nº 8.996, de 2 de março de 2017 – Publicado no D.O.U. de 03.03.2017 

Dispõe sobre a execução do Quinquagésimo Segundo Protocolo Adicional ao 
Acordo de Complementação Econômica nº 35 (52PA-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. 
 

• Decreto Nº 9.017, de 30 de março de 2017 – Publicado no D.O.U. de 30.03.2017 

(edição extra) Altera o Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que 
regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou 
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF. 

 
• Instrução Normativa RFB Nº 1.698, de 08 de março de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 10.03.2017 Dispõe sobre os procedimentos de controle aduaneiro 
relativos à aplicação do Regime de Tributação Unificada (RTU) na importação, 
por via terrestre, de mercadorias procedentes do Paraguai. 
A lista de itens que podem ser importados através deste regime, pode ser 
acessada através do link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2009/decreto/d6956.htm 

 



 

 

 

 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.702, de 21 de março de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 23.03.2017 Disciplina o despacho aduaneiro de exportação 
processado por meio de Declaração Única de Exportação (DU-E). 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=81483 
 

• 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 ALF/SPE Nº 20, de 02 de março de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

06.03.2017 Trata da conferência por amostragem das unidades de carga objeto 
de trânsito aduaneiro e despachadas para exportação, mediante baldeação 
para veículo destinado ao exterior, no Porto de Suape, para efeito de 
conclusão do procedimento especial de trânsito aduaneiro previsto na IN SRF 
28/94, art. 12º. 

 
• Portaria ALF/VCP Nº 49, de 22 de fevereiro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

07.03.2017 Define a estrutura, disciplina as atribuições das Equipes e dos Grupos 
vinculados aos Serviços, às Seções e ao Gabinete da Alfândega da Receita 
Federal do Brasil no Aeroporto Internacional de Viracopos e delega 
competências. 

 
• Portaria SRRF06 Nº 119, de 03 de março de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

09.03.2017 Transfere, de forma concorrente e temporariamente, competências 
entre unidades no âmbito da Superintendência da Receita Federal do Brasil na 
6ª Região Fiscal. 

 
• Portaria ALF/GRU Nº 25, de 08 de março de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

10.03.2017 Altera a Portaria ALF/GRU nº 177, de 08 de outubro de 2012, 
publicada no DOU nº 198, Seção 1, pág. 26 a 28, de 11 de outubro de 2012. 

 
• Portaria ALF/MNS Nº 50, de 07 de março de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

13.03.2017 Disciplina as rotinas operacionais a serem adotadas pelos recintos 
alfandegados jurisdicionados pela Alfândega do Porto de Manaus. 

 
• Portaria ALF/MNS Nº 51, de 07 de março de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

13.03.2017 Disciplina o acesso de pessoas e de veículos aos recintos 
alfandegados jurisdicionados pela Alfândega do Porto de Manaus. 



 

 

 

 

• Portaria RFB Nº 334, de 14 de março de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

16.03.2017 Altera a Portaria RFB nº 3.010, de 29 de junho de 2011, que 
estabelece critérios e condições para destinação de mercadorias 
abandonadas, entregues à Fazenda Nacional ou objeto de pena de 
perdimento, a Portaria RFB nº 2.206, de 11 de novembro 2010, que regulamenta 
o leilão, na forma eletrônica, para venda de mercadorias apreendidas ou 
abandonadas, e a Portaria RFB nº 1.711, de 24 de setembro de 2010, que 
aprova modelo de documento que comprova a decisão que aplica a pena de 
perdimento de veículo em favor da União, para fins de subsidiar os 
procedimentos previstos nos §§ 6º e 7º do art. 29 do Decreto-Lei nº 1.455, de 
1976. 

 
• Portaria ALF/GRU Nº 32, de 16 de março de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

20.03.2017 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. 

 
• Portaria COANA Nº 23, de 17 de março de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

22.03.2017 Dispõe sobre os procedimentos para a anexação digital de 
documentos por meio do módulo Anexação Eletrônica de Documentos do 
Portal Único do Comércio Exterior. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=81407   
 

• Portaria ALF/AEG Nº 16, de 22 de março de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

23.03.2017 Altera as Portarias ALF/AEG nº 13, de 11/05/2016, e ALF/AEG nº 54, de 
09/12/2014. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=81455 
 

• Portaria Conjunta RFB / SECEX Nº 349, de 21 de março de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 23.03.2017 Dispõe sobre a Declaração Única de Exportação - DUE. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=81446  
 

• Ato Declaratório Executivo COSIT Nº 12, de 02 de março de 2017 – Publicado no 

sítio da RFB na internet em 07.03.2017 Divulga a cotação média do dólar dos 
Estados Unidos da América no mês de fevereiro 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 13, de 06 de março de 2017 – Publicado no 

sítio da RFB na internet em 09.03.2017 Divulga taxas de câmbio para fins de 
elaboração de balanço relativo ao mês de fevereiro de 2017. 

 
• Ato Declaratório Executivo COSIT Nº 14, de 20 de março de 2017 – Publicado no 

sítio da RFB na internet em 21.03.2017 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 abril de 2017. 

 
• Solução de Consulta Cosit Nº 193, de 28 de março de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 03.04.2017 dispõe sobre método de rateio proporcional para 
determinação dos créditos vinculados à exportação – totalidade das receitas 
brutas submetidas ao regime não cumulativo (PIS/Cofins). 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=81747 
 

• Portaria SECEX Nº 14, de 22 de março de 2017 – Publicada no D.O.U. de 

23.03.2017 Dispõe sobre as operações de exportação processadas por meio da 
Declaração Única de Exportação (DU-E). 
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2017
/portaria_secex_14_2017.pdf 

 
• Resolução CAMEX Nº 22, de 08 de março de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

09.03.2017 Dispõe sobre o Grupo Técnico sobre Alterações Temporárias da Tarifa 
Externa Comum do Mercosul - GTAT-TEC. 
 

• Resolução CAMEX Nº 20, de 08 de março de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

09.03.2017 Dispõe sobre o Grupo Técnico de Defesa Comercial – GTDC. 
 

• Resolução CAMEX Nº 27, de 29 de março de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

03.04.2017 Altera para 2% (dois por cento), até 31 de dezembro de 2018, as 
alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes 
Bens de Informática e Telecomunicações (BIT), na condição de Ex-Tarifários. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/04/2017&jorn
al=1&pagina=4&totalArquivos=132 
 

• Resolução CAMEX Nº 28, de 29 de março de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

03.04.2017 Altera para 2% (dois por cento), até 31 de dezembro de 2018, as 



 

 

 

 

alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre Bens de 
Capital (BK), na condição de Ex-Tarifários. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/04/2017&jorn
al=1&pagina=5&totalArquivos=132 

 
• Circular BCB Nº 3.829, de 09 de março de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

13.03.2017 Altera a Circular Nº 3.691, de 16 de dezembro de 2013, a fim de 
permitir a utilização de assinaturas eletrônicas em contatos de câmbio em 
qualquer formato admitido pelas partes como válido e aceito pela pessoa a 
quem for oposto o documento.   

 
• Circular BCB Nº 3.830, de 29 de março de 2017 – Publicado no D.O.U. de 

30.03.2017 Altera a Circular Nº 3.624, de 06 de fevereiro de 2013, que estabelece 
períodos de entrega da declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE). 

 
• Decreto Legislativo Nº 42/2017 – Publicado no Diário do Senado Federal de 

22.03.2017 Aprova o texto do acordo de Ampliação Econômico-Comercial 
entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru, assinado em Lima, 
em 29 de abril de 2016. 

 
• Resolução RDC Anvisa Nº 142, de 17 de março de 2017 – Publicado(a) no D.O.U 

de 20.03.2017 Dispõe sobre a regularização de produtos de higiene pessoal 
descartáveis destinados ao asseio corporal, que compreendem escovas e 
hastes para higiene bucal, fios e fitas dentais, absorventes higiênicos 
descartáveis, coletores menstruais e hastes flexíveis. 

 
• Consulta Pública INPI Nº 1, de 16 de março de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

17.03.2017 Abre Consulta Pública pelo prazo de sessenta dias para que sejam 
apresentadas críticas e sugestões relativas às Diretrizes de Exame de Pedidos de 
Patente – Aspectos relacionados ao exame de pedidos de patente na área de 
Química. 

 
• Consulta Pública Conselho Nacional das Zonas de Processamento de 

Exportação Nº 1, de 3 de fevereiro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

10.03.2017 Prorroga, até 25 de abril de 2017, o prazo fixado para 
encaminhamento de propostas que visem ao aperfeiçoamento e á 
simplificação de ações, procedimentos e normas referentes ao Regime de 
Zonas de Processamento de Exportação – ZPE, objeto de Consulta Pública CZPE 
Nº 01, de 03 de fevereiro de 2017, publicada no D.O.U., Seção 1, página 74, de 
06 de fevereiro de 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, Bando Central do Brasil e PATRI. 


