
 

 

 

 

           São Paulo, 05 de junho de 2017. 

Informativo de Comércio Exterior 
ICE Nº 05 – Ano 03  

 

Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Maio de 2017 

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

• Decreto Nº 9.045, de 3 de maio de 2017 – Publicado no D.O.U. de 04.05.2017 

Dispõe sobre a execução, no território nacional, da Resolução 2342 (2017), de 
23 de fevereiro de 2017, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que 
estende o regime de sanções aplicável ao Iêmen. 
 

• Decreto Nº 9.063, de 30 de maio de 2017 – Publicado no D.O.U. de 30.05.2017 

Institui o Comitê Brasil-China de Cooperação para Expansão da Capacidade 
Produtiva. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9063.htm  
 

• Decreto Nº 9.067, de 31 de maio de 2017 – Publicado no D.O.U. de 31.05.2017 

(edição extra) Altera o Decreto no 8.917, de 29 de novembro de 2016, que 
aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em 
Comissão e das Funções de Confiança do Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços, o Decreto no 8.817, de 21 de julho de 2016, que aprova a 
Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das 
Funções de Confiança do Ministério das Relações Exteriores, e o Decreto no 
8.852, de 20 de setembro de 2016, que aprova a Estrutura Regimental e o 
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, transfere a Secretaria-
Executiva da Câmara de Comércio Exterior para o Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços, remaneja cargos em comissão e funções de 
confiança e substitui cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores - DAS por Funções Comissionadas do Poder Executivo - FCPE. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9067.htm 
 

• Decreto Legislativo Nº 55, de 11 de maio de 2017 – Publicado no D.O.U. de 

12.05.2017 Aprova o texto do Acordo de Cooperação e Facilitação de 
Investimento entre a República Federativa do Brasil e a República do Malauí, 
assinado em Brasília, em 25 de junho de 2015 (o texto do acordo está publicado 
no Diário do Senado Federal de 04.02.2017). 
 



 

 

 

 

• Decreto Legislativo Nº 77, de 25 de maio de 2017 – Publicado no D.O.U. de 

26.05.2017 Aprova o texto do Acordo de Cooperação e Facilitação de 
Investimentos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República de Angola, assinado em Luanda, em 1º de abril de 2015. 

 
• Decreto Legislativo Nº 78, de 25 de maio de 2017 – Publicado no D.O.U. de 

26.05.2017 Aprova o Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República 
de Moçambique, assinado em Maputo, em 30 de março de 2015. 

 
• Decreto Legislativo Nº 80, de 25 de maio de 2017 – Publicado no D.O.U. de 

26.05.2017 Aprova o texto da Convenção entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Federação Russa para Evitar a Dupla 
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda, 
assinada em Brasília, em 22 de novembro de 2004. 

 
• Decreto Legislativo Nº 81 de 25 de maio de 2017 – Publicado no D.O.U. de 

26.05.2017 Aprova o texto do Protocolo Alterando a Convenção entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Índia 
Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de 
Impostos sobre a Renda, celebrado em Brasília, em 15 de outubro de 2013. 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.708, de 22 de maio de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 23.05.2017 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.599, de 11 de 
dezembro de 2015, que dispõe sobre a Declaração de Débitos e Créditos 
Tributários Federais (DCTF), e a Instrução Normativa RFB nº 1.079, de 3 de 
novembro de 2010, que dispõe sobre o tratamento tributário aplicável às 
variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte 
em função da taxa de câmbio. 

 
• Instrução Normativa RFB Nº 1.709, de 23 de maio de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 25.05.2017 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.681, de 28 de 
dezembro de 2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação das 
informações da Declaração País-a-País. 

 
• Portaria CODAC Nº 36, de 27 de abril de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

02.05.2017 Dispõe sobre o acesso ao Siscomexdeb. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=82435 

 



 

 

 

 

• Portaria ALF/VIT Nº 60, de 02 de maio de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

04.05.2017 Dispõe sobre a estrutura organizacional e a distribuição interna das 
atribuições regimentais na Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de 
Vitória/ES. 
 

• Portaria ALF/GRU Nº 74, de 03 de maio de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

05.05.2017 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. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=82570  
 

• Portaria ALF/VIT Nº 70, de 05 de maio de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

08.05.2017 Dispõe sobre os procedimentos locais relacionados à habilitação de 
importadores e exportadores para operar no Sistema Integrado de Comércio 
Exterior (Siscomex), à vinculação de pessoas jurídicas para a importação por 
conta e ordem ou por encomenda, e determina outras providências. 

 
• Portaria ALF/GRU Nº 77, de 09 de maio de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

11.05.2017 Altera a Portaria ALF/GRU nº 333/2011, de 12 de dezembro de 2011, 
que estabelece procedimentos para aplicação da IN nº 248/2002, no âmbito 
desta Alfândega. 
 

• Portaria ALF/SFS Nº 8, de 22 de maio de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

24.05.2017 Altera a Portaria ALF/SFS nº 1, de 03 de janeiro de 2014, que 
disciplina, no âmbito da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de São 
Francisco do Sul, o procedimento relativo ao uso dos equipamentos de 
inspeção não invasiva de cargas.  
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=83058 
 

• Portaria ALF/STS Nº 48, de 18 de maio de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

25.05.2017 Define procedimentos a serem observados pelos recintos 
jurisdicionados pela Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Santos 
que movimentem cargas destinadas à exportação. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=83083 
 

• Portaria ALF/AEG Nº 26, de 26 de maio de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

30.05.2017 Altera a Portaria ALF/AEG nº 54, de 09/12/2014, que dispõe sobre 
delegação de competências no âmbito da Alfândega do Aeroporto 
Internacional Eduardo Gomes (AM). 



 

 

 

 

• Ato Declaratório Executivo COSIT Nº 18, de 04 de maio de 2017 – Publicado no 

sítio da RFB na internet em 05.05.2017 Divulga a cotação média do dólar dos 
Estados Unidos da América no mês de abril 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 19, de 05 de maio de 2017 – Publicado no 

sítio da RFB na internet em 05.05.2017 Divulga taxas de câmbio para fins de 
elaboração de balanço relativo ao mês de abril de 2017. 

 
• Ato Declaratório Executivo CODAC Nº 14, de 26 de maio de 2017 – Publicado(a) 

no D.O.U. de 29.05.2017 Dispõe sobre a instituição de código de receita para o 
caso que especifica. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=83111  

 
• Solução de Consulta COSIT Nº 209, de 24 de abril de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 09.05.2017 ASSUNTO: Obrigações acessórias - Ementa: Siscoserv. 
Microempresas (me). Empresas de Pequeno porte (epp). Dispensa da 
obrigatoriedade. Opção pelo simples nacional. Não utilização de mecanismos 
de apoio ao comércio exterior. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=82610 

 
• Solução de Consulta COSIT Nº 216, de 09 de maio de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 22.05.2017 ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS EMENTA: As mercadorias 
admitidas no regime especial de Entreposto Aduaneiro poderão ser remetidas 
ao estabelecimento da própria empresa ou de terceiros para fins de 
industrialização por encomenda, por conta e ordem do beneficiário do regime. 
É condição necessária para admissão de mercadorias nacionais no regime 
especial de Entreposto Aduaneiro sua escrituração no sistema de registro de 
controle informatizado de entrada, permanência e saída de mercadorias e, no 
caso de mercadorias importadas, tem-se reconhecida a admissão no regime 
em questão com o desembaraço aduaneiro. Para efeitos fiscais, não é 
necessária a entrada física das mercadorias importadas ou adquiridas no 
mercado interno nos locais indicados na legislação específica, subsistindo os 
assentamentos realizados nos sistemas de controle informatizado específicos 
para a admissão destas no regime especial de Entreposto Aduaneiro.  

 



 

 

 

 

• Resolução CAMEX Nº 37, de 05 de maio de 2017 – Publicado(a) no D.O.U de 

06.05.2017 Altera as alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre os 
Bens de Informática e Telecomunicações, na condição de Ex-Tarifários. 
http://www.camex.itamaraty.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-
da-camex/em-vigor/1857-resolucao-n-37-de-05-de-maio-de-2017 
 

• Resolução CAMEX Nº 38, de 05 de maio de 2017 – Publicado no D.O.U. de 

06.05.2017 Altera as alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre os 
Bens de Capital, na condição de Ex-Tarifários. 
http://www.camex.itamaraty.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-
da-camex/em-vigor/1858-resolucao-n-38-de-05-de-maio-de-2017 
 

• Resolução Nº 39, de 10 de maio de 2017 – Publicado no D.O.U de 11.05.2017 
Concede redução temporária da alíquota do Imposto de Importação ao 
amparo da Resolução nº 08/08 do Grupo Mercado Comum do Mercosul, e 
altera a Lista Brasileira de Exceções à Tarifa Externa Comum do Mercosul. 

 
 
 

http://www.camex.itamaraty.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-
da-camex/em-vigor/1860-resolucao-n-39-de-10-de-maio-de-2017 

 
• Portaria SECEX Nº 19, de 12 de maio de 2017 – Publicado no D.O.U. de 15.05.2017 

Estabelece critérios para alocação de cotas para importação, determinadas 
pela Resolução CAMEX Nº 39, de 10 de maio de 2017. 
 

• Portaria SECEX Nº 17, de 09 de maio de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

10.05.2017 Elenca 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) Nº 14 e 18. 

 
• Circular SECEX Nº 26, de 3 de maio de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

04.05.2017 Publicada a correção trimestral dos preços para importações dos 
produtos “ácido cítrico, citrato de sódio, citrato de potássio, citrato de cálcio e 
suas misturas” (NCMs 2918.14.00 e 2918.15.00), originários da China, conforme 

instituído pela Resolução Camex N 52/2012. 
 

• Circular SECEX Nº 30, de 31 de maio de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

01.06.2017 Prorroga por até dois meses, a partir de 8 de julho de 2017, o prazo 

NCM DESCRIÇÃO QUOTA 

1513.29.10 De amêndoa de palma (palmiste) 
(coconote) 

224.785 
toneladas 



 

 

 

 

para conclusão da revisão de final de período do direito antidumping aplicado 
às exportações para o Brasil de sal grosso que não seja destinado a consumo 
animal, inclusive humano, a ser utilizado na fabricação dos seguintes produtos, 
intermediários ou finais: cloro líquido, ácido clorídrico, hipoclorito de sódio, 
dicloroetano, soda cáustica, clorato de sódio ou carbonato de sódio (barrilha 
sintética), usualmente classificados no item 2501.00.19 da Nomenclatura 
Comum do Mercosul (NCM), originários da República do Chile, iniciada por 
intermédio da Circular SECEX Nº 56, de 06 de setembro de 2016, publicada no 
Diário Oficial da União de 8 de setembro de 2016. 

 
• Decreto Nº 62.550, de 02 de maio de 2017 – Publicado no D.O.E em 03.05.2017 

Introduz alterações no Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS (autopeças, 
implementos agrícolas e produtos de perfumaria e higiene pessoal) 
http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid
=sefaz_tributaria:vtribut 
http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid
=sefaz_tributaria:vtribut (Decreto Nº 62.311, de 16 de dezembro de 2016 – D.O.E. 
de 17.12.2016) 
  

• Convênio ICMS Nº 48, de 25 de abril de 2017 – Publicado no D.O.U. de 26.04.17  

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 
 

• Resolução BCB Nº 4.569, de 26 de maio de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

30.05.2017 Altera a Resolução Nº 4.373/2014 para permitir o recebimento no 
exterior de depósito de garantias para aplicações de investidores não residente 
no Brasil nos mercados financeiro e de capitais no País, cursadas no âmbito de 
câmeras e de prestadores de serviços de compensação e liquidação.  
http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/normativo.asp?numero=4569&tip
o=Resolu%C3%A7%C3%A3o&data=26/5/2017 

 
 
2- Seminário ABIHPEC: Drawback Integrado – Uma ferramenta poderosa na 

competitividade das empresas brasileiras 
Data: 21 de junho de 2017, às 14h30 na ABHPEC 



 

 

 

 

Palestrante: Marcelo Landau – analista de comércio exterior do Departamento de 
Operações de Comércio Exterior (DECEX), da Secretaria de Comércio Exterior 
(SECEX/MDIC) 
Inscrições abertas e informações complementares com a área de comércio 
exterior da ABIHPEC, no telefone 11 3372-9890 ou e-mail: ricardo@abihpec.org.br, 
com Ricardo de Nobrega.  

 
 
3- 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, Secretaria da Receita do Estado de São Paulo, Senado 

Federal, Banco Central do Brasil e PATRI. 


