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Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Março de 2018 

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

• Decreto Nº 9.297, de 1º de março de 2018 – Publicado no D.O.U. de 02.03.2018 
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. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9297.htm 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.796, de 02 de março de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 05.03.2018 Altera as Instruções Normativas RFB nºs 1.415, de 4 de 
dezembro de 2013, 1.600, de 14 de dezembro de 2015, e 1.781, de 29 de 
dezembro de 2017, que dispõem sobre regimes aduaneiros especiais. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=90518 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.798, de 15 de março de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 16.03.2018 Dispõe sobre o despacho aduaneiro relativo às operações 
de importação e exportação abrangidas pelo Regime Especial Fronteiriço de 
Tabatinga (Refront). 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=90820 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.799, de 16 de março de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 19.03.2018 Estabelece normas complementares à Portaria MF nº 307, 
de 17 de julho de 2014, que dispõe sobre a aplicação do regime aduaneiro 
especial de loja franca em fronteira terrestre. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=90852 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.800, de 21 de março de 2018 – Publicado no D.O.U. 

de 22.03.2018 Dispõe sobre a prestação de serviço de perícia para 
identificação e quantificação de mercadoria importada e a exportar e regula o 
processo de credenciamento de órgãos, entidades e peritos. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=90921 



 

 

 

 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.800, de 21 de março de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 26.03.2018 Retificação. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=90976  
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.801, de 26 de março de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 27.03.2018 Dispõe sobre operações de câmbio e a manutenção de 
recursos no exterior, em moeda estrangeira, relativos a exportações de 
mercadorias e serviços, e institui obrigação de prestar informações à Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB). 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=90994  
 

• Portaria ALF/AEG Nº 8, de 01 de março de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

05.03.2018 Disciplina as atribuições do Serviço, das Seções e das Equipes da 
Alfândega da Receita Federal do Brasil no Aeroporto Internacional Eduardo 
Gomes. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=90521 
 

• Portaria ALF/AEG Nº 9, de 01 de março de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

05.03.2018 Dispõe sobre delegação de competências no âmbito da Alfândega 
da Receita Federal do Brasil no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=90522 
 

• Portaria ALF/COR Nº 27, de 01 de março de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

05.03.2018 Disciplina o art. 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.152, de 10 de maio 
de 2011, a ser observado nas operações de transbordo, baldeação, 
descarregamento ou armazenamento de mercadorias a exportar, em local 
diverso do Porto Seco/COR, na jurisdição da Alfândega da Receita Federal do 
Brasil em Corumbá-MS – ALFCOR. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=90520 
 

• Portaria IRF/PCE Nº 3, de 06 de março de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

08.03.2018 Altera a Portaria ALF/PCE nº 25, de 22 de setembro de 2015, que 
estabelece rotinas operacionais para a descarga direta e o despacho 
aduaneiro de importação de mercadoria a granel transportada em veículo 
procedente do exterior. 



 

 

 

 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=90652 
 

• Portaria IRF/PCE Nº 4, de 07 de março de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

08.03.2018 Altera a Portaria ALF/PCE n° 20, de 15 de julho de 2016, que 
estabelece normas e procedimentos para a transferência e despacho 
aduaneiro de exportação de produtos da indústria metalúrgica e granéis cujo 
recinto de despacho seja a ZPE Ceará (3.11.81.01) e recinto de embarque o 
Porto de Pecém (3.11.14.01). 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=90653 
 

• Portaria IRF/PCE Nº 5, de 07 de março de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

08.03.2018 Disciplina o registro de declarações de importação de mercadorias 
que procedam diretamente do exterior antes de sua descarga nos recintos 
aduaneiros da Alfândega da RFB no porto do Pecém. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=90654 
 

• Portaria ALF/FOR Nº 16, de 07 de março de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

08.03.2018 Dispõe sobre o atendimento às exportações na Alfândega da 
Receita Federal do Brasil de Fortaleza e Inspetoria da Receita Federal do Brasil 
do Pecém. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=90651 
 

• Portaria ALF/FOR Nº 17, de 07 de março de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

09.03.2018 Estabelece normas e procedimentos para o trânsito aduaneiro de 
exportação para cargas com origem no recinto alfandegado da ZPE Ceará e 
destino no recinto alfandegado do Porto de Fortaleza. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=90672 
 

• Portaria Conjunta RFB / COLOG Nº 384, de 14 de março de 2018 – Publicado(a) 

no D.O.U. de 15.03.2018 Dispõe sobre o planejamento e a execução de projeto-
piloto no âmbito do Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado 
(OEA). 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=90786 
 



 

 

 

 

• Portaria ALF/COR Nº 32, de 14 de março de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

16.03.2018 Altera a Portaria ALFCOR nº 027, de 1º de março de 2018, publicada 
no Diário Oficial da União – Seção 1, página 32, em 05 de março de 2018. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=90827 
 

• Portaria ALF/VIT Nº 23, de 12 de março de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

23.03.2018 Dispõe sobre a estrutura organizacional e a distribuição interna das 
atribuições regimentais na Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de 
Vitória/ES. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=90960 
 

• Portaria ALF/DCA Nº 20, de 12 de março de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

26.03.2018 Regulamenta o cadastramento inicial e a atualização de taras dos 
veículos de transporte de cargas pela Área de Controle Integrado de Cargas – 
ACI-Cargas em Dionísio Cerqueira-SC. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=90990  
 

• Portaria ALF/COR Nº 52, de 28 de março de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

02.04.2018 Delega competência em caráter geral às chefias da Alfândega da 
Receita Federal do Brasil em Corumbá-MS – ALF/COR/MS. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=91124  
 

• Ato Declaratório Executivo RFB Nº 4, de 23 de março de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 26.03.2018 Prorroga o prazo para entrega das Declarações de Débitos 
e Créditos Tributários Federais (DCTF) relativas ao mês de janeiro de 2018 e 
cancela multas por atraso. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=90974  
 

• Ato Declaratório Interpretativo Nº 1, de 14 de março de 2018 – Publicado no 

D.O.U. de 16.03.2018 Dispõe sobre a forma de tributação da receita de vendas 
de mercadorias importadas por empresas do Simples Nacional. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/03/2018&jorn
al=515&pagina=82&totalArq  
 

• Solução de Consulta DISIT/SRRF10 Nº 10017, de 15 de dezembro de 2017 – 

Publicado(a) no D.O.U. de 19.03.2017 Assunto: Obrigações Acessórias SOBRE-



 

 

 

 

ESTADIA DE CONTÊINERES. INCLUSÃO NO VALOR DO TRANSPORTE EM 
CONTÊINERES. OBRIGAÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISCOSERV. O valor pago ao 
transportador internacional a título de sobre-estadia de contêineres 
(“demurrage”) é parte do valor de transporte de longo curso em contêineres e 
deve ser informado no Siscoserv no código 1.0502.14.90 da NBS. SOLUÇÃO DE 
CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 108, DE 3 DE 
FEVEREIRO DE 2017. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 12.546, de 2011, arts. 24 e 25; 
Decreto nº 7.708, de 2012; Portaria Conjunta RFB/SCS nº 1.908, de 2012; e IN RFB 
nº 1.277, de 2012, art. 1º; Instrução Normativa RFB nº 1.396, de 2013, art. 22. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=90875 
 

• 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 (BIT), 
na condição de Ex-Tarifários. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/03/2018&jorn
al=515&pagina=11&totalArquivos=234 
 

• 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 (BK), na condição de Ex-Tarifários. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/03/2018&jorn
al=515&pagina=13&totalArquivos=234 
 

• Resolução CAMEX Nº 10, de 22 de fevereiro de2018 – Publicado(a) D.O.U. de 

02.03.2017 Incorpora a Resolução nº 33/17 do Grupo Mercado Comum do 
Mercosul (GMC) - que dispõe sobre modificações na Nomenclatura Comum do 
Mercosul (NCM) - ao ordenamento jurídico brasileiro. Alteração: A 
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, de que trata o Anexo I da 
Resolução CAMEX nº 125/16 fica alterada conforme Anexo desta Resolução. A 
Resolução nº 125/16 alterou a NCM e a Tarifa Externa Comum (TEC), a Lista de 
Exceções à TEC (LETEC) e a Comércio Exterior Lista de Exceções de Bens de 
Informática e Telecomunicações (BIT) para adaptação às modificações do 
Sistema Harmonizado (SH-2017). 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/03/2018&jorn
al=515&pagina=5&totalArquivos=234 
 

• Resolução CAMEX Nº 9, 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 (LETEC). Incluído, com alíquota do Imposto de Importação de 0%, na 



 

 

 

 

Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum, de que trata o Anexo II da 
Resolução CAMEX nº 125/16 - que adaptou modificações à NCM e TEC no 
âmbito do Sistema Harmonizado 2017 -, para o código NCM conforme 
descrição a seguir discriminada: 
NCM DESCRIÇÃO: 8479.50.00 (Robôs industriais, não especificados nem 
compreendidos noutras posições) 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/03/2018&jorn
al=515&pagina=47&totalArquivos=234 
 

• Resolução CAMEX Nº 21, de 27 de março de 2018 – Publicado no D.O.U. de 
28.03.2018 Altera a Lista Brasileira de Exceções à Tarifa Externa Comum do 
Mercosul - LETEC. Fica alterada a descrição do Ex-tarifário do produto Celulose 
Fluff, conforme descrito: 
 

NCM Descrição 
 
4703.21.00 

De coníferas 
Ex 001 - Qualquer produto classificado no código 
4703.21.00, 
exceto pasta química de madeira, à soda ou ao sulfato, 
branqueada, tipo "fluff", de coníferas de fibras longas, em 
bobinas de 22 a 50 cm de largura, com umidade entre 3 e 
8%. 

http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/2001-resolucao-n-21-de-27-de-marco-de-2018 
 

• Resolução CAMEX Nº 22, de 27 de março de 2018 – Publicado no D.O.U. de 
28.03.2018 Altera para 0% (zero por cento) as alíquotas do Imposto de 
Importação incidentes sobre os Bens de Informática e Telecomunicações (BIT), 
na condição de Ex-Tarifários. 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/2002-resolucao-n-22-de-27-de-marco-de-2018 
 

• Resolução CAMEX Nº 23, de 27 de março de 2018 – Publicado no D.O.U. de 
28.03.2018 Altera para 0% (zero por cento) as alíquotas do Imposto de 
Importação incidentes sobre Bens de Capital (BK), na condição de Ex-Tarifários. 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/2003-resolucao-n-23-de-27-de-marco-de-2018 
 

• Portaria SECEX Nº 10, de 1º de março de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 
05.03.2018 Altera o § 1º do art. 84 da Portaria SECEX nº 23/11 - que dispõe sobre 
operações de comércio exterior. Drawback: A alteração adequa a redação do 
inciso - que trata da concessão do regime de drawback à empresa industrial ou 
comercial - para que essas empresas, detentoras de ato concessório, após 
realizarem a importação ou a aquisição no mercado interno, enviem o 
respectivo insumo, por sua conta e ordem, a estabelecimento industrial para 
industrialização, sob encomenda, devendo a exportação do produto final ser 
realizada pela própria detentora do ato concessório de drawback. 



 

 

 

 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/03/2018&jorn
al=515&pagina=42&totalArquivos=92 
 

• Carta-Circular BCB Nº 3.869, de 19 de março de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. 
de 20.03.2018 Altera e consolida os procedimentos a serem observados na 
remessa de informações ao Sistema de Informações de Créditos (SCR), 
constantes da Circular 3.870/17. Dentre outros pontos, a nova norma prevê que 
o fornecimento de informações ao SCR sobre as operações de crédito deve ser 
realizado por: Instituições Financeiras e por Instituições de pagamentos em 
relação a: 1) Dados complementares Comércio Exterior de clientes (código 
3036); e 2) Todas as operações de crédito realizadas (código 3040);  
Associações de poupança e empréstimo, BNDES, bancos comerciais, bancos 
de câmbio, bancos de desenvolvimento, bancos de investimento, bancos 
múltiplos, caixas econômicas, companhias hipotecárias, sociedades de 
arrendamento mercantil, sociedades de crédito, financiamento e investimento, 
sociedades de crédito imobiliário em relação a informações estatísticas de 
operações de crédito e de arrendamento mercantil (código 3050); Instituição 
líder do conglomerado prudencial (código 3040) em relação a: 1) subsidiárias 
localizadas no exterior; 2) entidades que tenham suas demonstrações contábeis 
consolidadas nos seus respectivos conglomerados prudenciais; 2) programas ou 
fundos públicos, inclusive os municipais, os estaduais e os constitucionais 
federais, não consolidados nos respectivos conglomerados prudenciais, nos 
quais as instituições desempenhem função de administrador, agente financeiro 
ou operador; e 3) m fundos de investimento administrados pela instituição 
cedente ou por outra instituição pertencente ao conglomerado prudencial. 
Eventuais dúvidas devem ser encaminhadas, via e-mail, para os emails:  
scr.gestao@bcb.gov.br - quando relacionadas à remessa dos documentos de 
códigos 3026 e 3040; dimob.dstat@bcb.gov.br - quando relacionadas à remessa 
do documento de código 3050. A norma entra em vigor na data de sua 
publicação. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/03/2018&jorn
al=515&pagina=22&totalArquivos=126 
 

• Circular BCB Nº 3.883, de 07 de março de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 
09.03.2018 Altera a 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, e a Circular nº 
3.690, de 16 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a classificação das 
operações no mercado de câmbio. 
http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquiv
o=/Lists/Normativos/Attachments/50547/Circ_3883_v1_O.pdf 
 

• Portaria BCB Nº 97.519, de 29 de março de 2018 – Publicado no D.O.U. de 
02.04.2018 Fica autorizada a instauração de processos administrativos 
sancionadores, quando couber, para apurar as irregularidades de efetuar 
registro de Capitais Estrangeiros no País ou de apresentar declaração de 



 

 

 

 

Capitais Brasileiros no Exterior e do Censo de Capitais Estrangeiros no País, em 
desacordo com os prazos previstos nas respectivas normas. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/04/2018&jorn
al=515&pagina=25 
 
 

 

  
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 da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Secretaria de Comércio Exterior, 

Câmara de Comércio Exterior, Banco Central do Brasil e PATRI. 


