
 

 

 

 

            São Paulo, 04 de maio de 2018. 

Informativo de Comércio Exterior 
ICE Nº 04 – Ano 04  

 

Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Abril de 2018 

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

• Decreto Nº 9.326, de 03 de abril de 2018 – Publicado no D.O.U. de 04.04.2018 
Promulga o Protocolo de Emenda ao Acordo Constitutivo da Organização 
Mundial do Comércio, adotado pelo Conselho-Geral da Organização Mundial 
do Comércio, em 27 de novembro de 2014, e seu anexo, o Acordo sobre a 
Facilitação do Comércio, adotado pelos membros da Organização Mundial do 
Comércio, em 7 de dezembro de 2013. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9326.htm 
 

• Decreto Nº 9.346, de 16 de abril de 2018, Publicado no D.O.U. de 17.04.2018 
Promulga o Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Turquia sobre Assistência Mútua Administrativa em 
Matéria Aduaneira, firmado em Brasília, em 27 de maio de 2010. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9346.htm 
 

• Decreto Nº 9.347, de 16 de abril de 2018 – Publicado no D.O.U. de 17.04.2018 
Dispõe sobre a execução, no território nacional, da Resolução 2399 (2018), de 
30 de janeiro de 2018, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que 
renova o regime de sanções aplicáveis à República Centro-Africana. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9347.htm 
 

• Decreto Nº 9.358, de 30 de abril de 2018 – Publicado no D.O.U. de 02.05.2018 
Promulga os textos dos Atos da União Postal Universal - UPU, aprovados em seu 
XXIII Congresso, firmado em Bucareste, em 5 de outubro de 2004. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9358.htm  
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.803, de 06 de abril de 2018 – Publicado(a) no 
D.O.U. de 10.04.2018 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.277, de 28 de junho 
de 2012, que institui 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. 



 

 

 

 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=91305 
 

• 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 
 

• Portaria ALF/STS Nº 134, de 28 de março de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 
03.04.2018 Disciplina os procedimentos relacionados ao agendamento de 
posicionamento de cargas nos recintos alfandegados e à verificação de 
mercadorias por meio de registros de imagens obtidos por câmeras. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=91169 
 

• Portaria ALF/STS Nº 134, de 28 de março de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 
06.04.2018 Retificação 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=91256 
 

• Portaria ALF/GRU Nº 110, de 04 de abril de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 
09.04.2018 Altera a Portaria ALF/GRU nº 202, 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=91284 
 

• Portaria ALF/GRU Nº 111, de 04 de abril de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 
09.04.2018 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=91285 
 

• Portaria ALF/FOR Nº 24, de 06 de abril de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 
09.04.2018 "Torna sem efeito a publicação da Ordem de Serviço nº 1, de 5 de 
abril de 2018." 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=91279 
 



 

 

 

 

• Portaria ALF/COR Nº 57, de 05 de abril de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 
09.04.2018 "Delega competência." 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=91274 
 

• Portaria ALF/FOZ Nº 107, de 06 de abril de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 
10.04.2018 Altera a redação da Portaria DRF/FOZ nº 226, de 20 de outubro de 
2017. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=91330 
 

• Portaria ALF/PGA Nº 34, de 11 de abril de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 
12.04.2018 Altera a Portaria ALF/PGA nº 137, de 7 de novembro de 2013. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=91392 
 

• Portaria ALF/GRU Nº 134, de 13 de abril de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 
19.04.2018 Autoriza o carregamento direto em aeronaves, de cargas perecíveis, 
amparadas por Declaração de Transbordo ou Baldeação Internacional (DTI), 
no âmbito da ALF/GRU. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=91542 
 

• Portaria ALF/CTA Nº 71, de 18 de abril de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 
20.04.2018 Altera a Portaria ALF/CTA nº 48, de 21 de fevereiro de 2018, que 
dispõe sobre a Estrutura e Atribuições da Alfândega da Receita Federal do Brasil 
em Curitiba. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=91577 
 

• Portaria ALF/IGI Nº 56, de 16 de abril de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 
20.04.2018 Disciplina as operações de fornecimento de bordo, retirada de 
resíduos, embarque e desembarque de tripulantes procedentes do exterior ou a 
ele destinados, retirada e devolução de peças para conserto, manutenção ou 
reparo, e demais serviços prestados às embarcações atracadas em recintos 
alfandegados jurisdicionadas pela Alfândega da Receita Federal do Brasil do 
Porto de Itaguaí ou fundeados nas Baías de Sepetiba e Ilha Grande. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=91563 
 



 

 

 

 

• Portaria IRF/PCE Nº 7, de 24 de abril de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 
25.04.2018 Estabelece normas e procedimentos para a admissão na ZPE de 
Pecém de matéria-prima a granel, destinada a integrar o processo produtivo 
de empresa autorizada a operar na ZPE de Pecém e adquirida com os 
benefícios previstos na Lei nº 11.508/2007. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=91644 
 

• Portaria COANA Nº 27, de 03 de abril de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 
27.04.2018 Altera a Portaria Coana nº 123, de 17 de dezembro de 2015, que 
estabelece normas complementares para a habilitação de importadores, 
exportadores e internadores da Zona Franca de Manaus para operação no 
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), credenciamento dos 
representantes nos casos de dispensa de habilitação e credenciamento de 
representantes no Sistema Mercante. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=91692 
 

• Portaria ALF/IGI Nº 59, de 27 de abril de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 
02.05.2018 Estabelece procedimentos complementares para o trânsito 
aduaneiro por meio de Declaração de Transferência de Contêineres em 
recintos alfandegados jurisdicionados pela Alfândega da Receita Federal do 
Brasil no Porto de Itaguaí. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=91776  
 

• Portaria ALF/PGA Nº 43, de 30 de abril de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 
03.05.2018 Delega competências a serviços, seções, equipes e servidores da 
Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de Paranaguá e dá outras 
providências. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=91826  
 

• Portaria COANA Nº 35, de 26 de abril de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 
03.05.2018 Estabelece normas complementares para a habilitação de 
importadores, exportadores e internadores da Zona Franca de Manaus para 
operação no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex). 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=91830  
 



 

 

 

 

• Ato Declaratório Executivo COANA Nº 6, de 05 de abril de 2018 – Publicado(a) 
no D.O.U. de 09.04.2018 Autoriza a utilização nas importações brasileiras de 
Certificados de Origem Digitais (COD) emitidos no Uruguai. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=91273 
 

• Ato Declaratório Executivo COANA Nº 7, de 09 de abril de 2018 – Publicado(a) 
no D.O.U. de 11.04.2018 Autoriza a utilização nas importações brasileiras de 
Certificados de Origem Digitais (COD) emitidos pelo Uruguai. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=91332 
 

• Ato Declaratório Executivo COANA Nº 8, de 12 de abril de 2018 – Publicado(a) 
no D.O.U. de 27.04.2018 Disciplina as características dos dispositivos de 
segurança a serem aplicados em veículos e unidades de carga a serem 
submetidos ao Regime de Trânsito Aduaneiro, conforme as suas 
especificidades. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=91725 
 

• Ato Declaratório Executivo COREC Nº 2, de 24 de abril de 2018 – Publicado(a) no 
D.O.U. de 30.04.2018 Dispõe sobre procedimento a ser observado para informar 
dados da DU-E (Declaração Unificada de Exportação), no Programa Pedido de 
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação 
(PER/DCOMP), no caso em que especifica. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=91735  
 

• Secretaria da Receita Federal do Brasil - Portaria Conjunta Nº 556, de 11 de abril 
de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 13.04.2018 Fica o Serviço Federal de 
Processamento de Dados (Serpro) autorizado a disponibilizar para terceiros 
acesso aos seguintes dados e informações sob gestão da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e da Secretaria de Comércio Exterior (Secex). 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=91404 
 

• Portaria Secex Nº 18, de 06 de abril de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 
09.04.2018 Elenca o rol de entidades habilitadas a emitir Certificados de Origem 
Digital (CODs) no comércio com a Argentina e com o Uruguai, no âmbito dos 
Acordos de Complementação Econômica (ACE) Nºs 02, 14 e 18. 



 

 

 

 

http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2018
/Portaria-SECEX-18_2018.pdf 
 

• Portaria SECEX Nº 20, de 26 de abril de 2018 – Publicado(a) no D.O.U.  de 
27.04.2018 Estabelece critérios para alocação de cota para importação, 
determinada pela Resolução CAMEX nº 27, de 24 de abril de 2018. 
 

CÓDIGO 

NCM 

DESCRIÇÃO ALÍQUOTA DO II QUANTIDADE VIGÊNCIA 

1513.29.10 De amêndoa 

de palma 

(palmiste) 

(coconote) 

2% 224.785 

toneladas 

11/05/2018 

a 

10/05/2019 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/04/2018&jorn
al=515&pagina=77 
 

• Portaria SECEX Nº 21, de 27 de abril de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 
30.04.2018 Altera os artigos 99 e 127, que tratam sobre alteração de titular de 
ato concessório de drawback, da Portaria SECEX nº 23/2011 - que dispõe sobre 
operações de comércio exterior. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/04/2018&jorn
al=515&pagina=62  
 

• Circular SECEX Nº 17, de 27 de abril de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 
30.04.2018 Torna pública, as propostas de modificação permanente da 
Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) e da Tarifa Externa Comum (TEC) 
em análise pelo Departamento de Negociações Internacionais (DEINT), com o 
objetivo de obter subsídios para definição de posicionamento no âmbito do 
Comitê Técnico nº 1, de Tarifas, Nomenclatura e Classificação de Mercadorias, 
do MERCOSUL (CT-1). 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/04/2018&jorn
al=515&pagina=61  

 
• Resolução CAMEX Nº 27, de 24 de abril de 2018 – Publicado(a) no D.O.U de 

25.04.2018 Concede redução temporária da alíquota do Imposto de 
Importação ao amparo da Resolução nº08/08 do Grupo Mercado Comum do 
Mercosul. 
Art. 3º: As alíquotas ad valorem do Imposto de Importação das mercadorias 
classificadas na Nomenclatura Comum do Mercosul, ficam alteradas para dois 



 

 

 

 

por cento por um período de doze meses a partir de 11 de maio de 2018 
conforme quota discriminadas a seguir: 

NCM Descrição Quota 

1513.29.10 De amêndoa de palma 

(palmiste) (coconote) 

224.785 

toneladas 

http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/2012-resolucao-n-27-de-24-de-abril-de-2018 
 

• Orientação de Serviços ANVISA Nº 47/DIMON, de 09 de abril de 2018 Atualiza os 
critérios e procedimentos para a racionalização da gestão da fiscalização do 
controle sanitário de produtos importados na modalidade Siscomex. 
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/219401/OS+47+2018/101e41fb-
4322-4575-a8fa-19e04356aadc 
 

• Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Portaria Nº 164, de 29 
de março de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 04.04.2018 Consulta Pública para 
o aperfeiçoamento do Regimento Interno das Comissões Técnicas proposto 
pelo INMETRO. Proposta: Fica disponível, a proposta de texto da Portaria 
Definitiva e a do aperfeiçoamento do Regimento Interno das Comissões 
Técnicas. 
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/detalhe.asp?seq_classe=1&seq_ato=2502 
 

• Secretaria-Geral das Relações Exteriores – Acordo sobre Documentos de 
Viagem e do retorno dos Estados Partes do Mercosul e Estados Associados 
Reconhecer a validade dos documentos de identificação pessoal de cada 
Estado Parte e Associado do MERCOSUL, como Documento de Viagem hábil 
para o trânsito de nacionais e/ou residentes regulares dos Estados Partes e 
Associados do MERCOSUL em seus territórios. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/04/2018&jorn
al=515&pagina=49&totalArquivos=214 
 

• Subsecretaria-Geral das Comunidades Brasileiras no Exterior – Acordo sobre 
Registro Migratório Eletrônico Aprova a modalidade de registro migratório 
eletrônico dos dados das pessoas que se submetem ao controle migratório, o 
qual deverá ser efetuado pelos organismos que realizam o controle de trânsito 
internacional de pessoas. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/04/2018&jorn
al=515&pagina=38&totalArquivos=160 
 



 

 

 

 

• Ministério das Relações Exteriores – Decreto de 18 de abril de 2018 Nomeia 
FERNANDO SIMAS MAGALHÃES, Ministro de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de 
Representante Permanente do Brasil junto à Organização dos Estados 
Americanos - OEA, removendo-o, ex officio, da Secretaria de Estado para a 
Missão do Brasil junto à Organização dos Estados Americanos, em Washington, 
D.C., Estados Unidos da América. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=529&pagina=1&
data=19/04/2018&totalArquivos=68 
 

• Decreto Legislativo Nº 111, de 2018 Aprova o texto do Acordo de Cooperação 
e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a 
República da Colômbia, assinado em Bogotá, em 9 de outubro de 2015. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/04/2018&jorn
al=515&pagina=2&totalArquivos=160 
 

• MERCOSUL/CCM/DIR Nº 07/18 – Ações Pontuais no âmbito tarifário por razões de 
abastecimento: Aprovada, em regime de renovação automática da quota, a 
Diretriz CCM n° 007 de 2018, autorizando a renovação da redução temporária 
da alíquota do Imposto de Importação por desabastecimento, pelo prazo 
integral de 12 meses, para quota de 224.785 toneladas, da mercadoria “De 
amêndoa de palma (palmiste) - NCM: 1513.29.10”. 

 
• Resolução ANTAQ Nº 6.063, de 25 de abril de 2018 – Publicado(a) no D.O.U.  de 

27.04.2018 Resolução da ANTAQ que dispõe sobre o indeferimento do pedido 
de medida cautelar formulado pela Confederação Nacional da Indústria - CNI, 
em desfavor das instalações portuárias, públicas e privadas, que operam na 
movimentação e ou armazenagem de contêineres, por suposta cobrança 
indevida pela inspeção não invasiva de contêineres, ante a inexistência do 
periculum in mora e do fumus boni juris. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/04/2018&jorn
al=515&pagina=11  
 
 

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 das 

Relações Exteriores, Receita Federal do Brasil, Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços, Secretaria de Comércio Exterior, Câmara de Comércio Exterior, Anvisa, Antaq, 

Secretaria do Mercosul e PATRI. 


