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Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Abril de 2017 

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

• Decreto Nº 9.029, de 10 de abril de 2017 – Publicado no D.O.U. de 11.04.2017 
Altera o Decreto nº 4.732, de 10 de junho de 2003, que dispõe sobre a Câmara 
de Comércio Exterior - CAMEX, da Presidência da República, o Decreto nº 4.993, 
de 18 de fevereiro de 2004, que cria o Comitê de Financiamento e Garantia das 
Exportações - COFIG, o Decreto nº 9.004, de 13 de março de 2017, que transfere 
a Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e a Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa da 
Secretaria de Governo da Presidência da República para o Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços, e o Decreto nº 715, de 29 de dezembro 
de 1992, que delega aos Ministros de Estado do Trabalho e da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços competência para aprovar os orçamentos das 
entidades que menciona. 

 
• Decreto Nº 9.033, de 19 de abril de 2017 – Publicado no D.O.U. de 20.04.2017 

Dispõe sobre a execução, no território nacional, da Resolução 2321 (2016), de 
30 de novembro de 2016, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que 
reforça o regime de sanções aplicáveis à República Popular Democrática da 
Coreia. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9033.htm 
 

• Decreto Nº 9.039, de 27 de abril de 2017 – Publicado no D.O.U. de 28.04.2017 
Promulga a Convenção sobre a Obtenção de Provas no Estrangeiro em Matéria 
Civil ou Comercial, firmada em Haia, em 18 de março de 1970. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9039.htm  
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.704, de 31 de março de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 03.04.2017 Dispõe sobre a reabertura do prazo de adesão ao Regime 
Especial de Regularização Cambial e Tributária, de que trata a Lei nº 13.428, de 
30 de março de 2017. 

 



 

 

 

 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.705, de 13 de abril de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 17.04.2017 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.464, de 8 de maio de 
2014, que dispõe sobre o processo de consulta sobre classificação fiscal de 
mercadorias, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=82147  
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.706, de 13 de abril de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 18.04.2017 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.300, de 20 de 
novembro de 2012, que estabelece normas sobre restituição, compensação, 
ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil. 

 
• Instrução Normativa RFB Nº 1.707, de 17 de abril de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 19.04.2017 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.277, de 28 de junho 
de 2012, que instituiu a obrigação de prestar informações relativas às 
transações entre residentes ou domiciliados no Brasil e residentes ou 
domiciliados no exterior que compreendam serviços, intangíveis e outras 
operações que produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, das 
pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados. 

 
• Portaria DRF/FOZ Nº 86, de 03 de abril de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

04.04.2017 Dispõe sobre os procedimentos operacionais relacionados ao 
desembaraço de mercadorias ao amparo do Regime de Tributação Unificada 
(RTU). 

 
• Portaria RFB Nº 1.869, de 04 de abril de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

06.04.2017 Transfere competência regimental entre unidades e subunidades da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). 

 
• Portaria RFB Nº 1.921, de 13 de abril de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

17.04.2017 Cria o Centro de Classificação Fiscal de Mercadorias (Ceclam) no 
âmbito da Coordenação - Geral de Tributação e dispõe sobre o seu 
funcionamento. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=82148  

 
• Portaria ALF/VCP Nº 81, de 18 de abril de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

20.04.2017 Disciplina os locais de entrada e saída de pessoas, bens e veículos 
terrestres em áreas alfandegadas no Aeroporto Internacional de Viracopos. 



 

 

 

 

• Portaria ALF/VCP Nº 84, de 24 de abril de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

25.04.2017 Altera a Portaria ALF/VCP nº 49, de 22 de fevereiro de 2017, que 
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 ALF/GRU Nº 63, de 20 de abril de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

25.04.2017 Revoga a Portaria ALF/GRU 267/2013 que define procedimentos 
sobre a correção de identificação de cargas no prazo de 72 horas, no âmbito 
ALF/GRU. 
 

• Ato Declaratório Executivo COSIT Nº 15, de 06 de abril de 2017 – Publicado no 

sítio da RFB na internet em 07.04.2017 Divulga taxas de câmbio para fins de 
elaboração de balanço relativo ao mês de março de 2017. 

 
• Ato Declaratório Executivo COSIT Nº 16, de 07 de abril de 2017 – Publicado no 

sítio da RFB na internet em 10.04.2017 Divulga a cotação média do dólar dos 
Estados Unidos da América no mês de março 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 17, de 18 de abril de 2017 – Publicado no 

sítio da RFB na internet em 24.04.2017 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 maio de 2017. 
 

• Ato Declaratório Executivo RFB Nº 2, de 13 de abril de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 18.04.2017 Dispõe sobre os códigos de enquadramento de operações 
de exportação, informados no Registro de Exportação do Sistema Integrado de 
Comércio Exterior (Siscomex), que geram direito ao Regime Especial de 
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra). 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=82173  

 
• Ato Declaratório Executivo COANA Nº 6, de 13 de abril de 2017 – Publicado(a) 

no D.O.U. de 20.04.2017 Autoriza a utilização nas importações brasileiras de 
Certificados de Origem Digitais (COD) emitidos na Argentina. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=82235  



 

 

 

 

• Ato Declaratório Interpretativo RFB Nº 4, de 13 de abril de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 18.04.2017 Dispõe sobre o tratamento tributário a ser dispensado aos 
rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos por fonte 
situada no Brasil a pessoas jurídicas residentes no exterior pela exploração de 
serviços de transporte internacional com base em acordo ou convenção para 
evitar a dupla tributação da renda celebrado pelo Brasil. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=82175  

 
• Resolução CAMEX Nº 29, DE 07 DE ABRIL DE 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

11.04.2017 Disciplina, no âmbito do Grupo Técnico de Avaliação de Interesse 
Público (GTIP), os procedimentos administrativos de análise de pleitos.  

 
• Resolução CAMEX Nº 30, de 20 de abril de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

24.04.2017 Concede redução temporária da alíquota do Imposto de 
Importação, ao amparo da Resolução nº 08/08 do Grupo Mercado Comum do 
Mercosul, para os produtos "tipo anatase", ácido monocloroacético, 
lignossulfonatos e filme de polipropileno.  
 

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: 
 

NCM Descrição Quotas 

2823.00.10 Tipo anatase 8.000 toneladas 

2915.40.10 Ácido monocloroacético 4.500 toneladas 

3804.00.20 Lignossulfonatos 72.000 toneladas 

3920.20.19 Outras. 
Ex 001 - Filme de polipropileno com largura superior a 50 
cm e máxima de 100 cm, com espessura inferior ou igual 
a 15 micrômetros (microns), com uma ou ambas as faces 
rugosas de rugosidade relativa (relação entre a espessura 
média e a máxima) superior ou igual a 6%, de rigidez 
dielétrica superior ou igual a 500 V/micrômetro (Norma 
ASTM D 3755-97), em rolos 

 
600 toneladas 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/04/2017&jorn
al=1&pagina=16&totalArquivos=224 
 

• Portaria SECEX Nº 15, de 24 de abril de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

25.04.2017 Estabelece critérios para alocação de cotas para importação, 
determinadas pela Resolução CAMEX Nº 30, de 20 de abril de 2017. 



 

 

 

 

• Convênio ICMS Nº 48, de 25 de abril de 2017 – Publicado(a) no D.O.U de 

26.04.2017 Altera o Convênio ICMS 27/90, que dispõe sobre a concessão de 
isenção de ICMS nas importações sob o regime de “drawback” e estabelece 
normas para o seu controle. 
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/cv048_17  
 

• Notícia Siscomex Importação nº 33/2017, de 17.04.2017 Novo Tratamento 
Administrativo da NCM 2918.99.99. 
 http://portal.siscomex.gov.br/informativos/noticias/importacao/17-04-2017-
noticia-siscomex-importacao-no-33-2017  
 

• Notícia Siscomex Importação nº 42/2017, de 27.04.2017 Informamos que nos 
pedidos de Licença de Importação do produto classificado na NCM 2823.00.10 
(Óxidos de titânio tipo anatase) ao amparo da redução tarifária da alíquota do 
Imposto de Importação de que trata a Resolução CAMEX nº 30, de 20 de abril 
de 2017, regulamentada pela Portaria SECEX nº 15, de 24 de abril de 2017, será 
exigida pelo DECEX, na descrição detalhada da mercadoria na LI, a clara 
identificação do produto, bem como informações técnicas, composição 
química, destinação e outras informações relevantes com vistas a determinar a 
correta classificação fiscal do produto a ser importado. Os pedidos de LI que 
não apresentarem todas as informações solicitadas pelo DECEX não serão 
autorizados. 

 
 

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, CONFAZ e PATRI. 


