
 

 

 

 

            São Paulo, 08 de junho de 2018. 

Informativo de Comércio Exterior 
ICE Nº 05 – Ano 04  

 

Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Maio de 2018 

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

• Decreto Nº 9.374, de 14 de maio de 2018 – Publicado no D.O.U. de 15.05.2018 
Altera o Decreto nº 3.937, de 25 de setembro de 2001, que regulamenta a Lei nº 
6.704, de 26 de outubro de 1979, que dispõe sobre o Seguro de Crédito à 
Exportação. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9374.htm 
 

• Decreto Nº 9.389, de 29 de maio de 2018 – Publicado no D.O.U. de 30.05.2018 
Dispõe sobre a execução do Sexagésimo Protocolo Adicional ao Acordo de 
Complementação Econômica Nº 35 (60PA-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. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9389.htm 
 

• Decreto Nº 9.393, de 30 de maio de 2018 – Publicado no D.O.U. de 30.05.2018 

(Edição Extra) Altera o Decreto nº 8.415, de 27 de fevereiro de 2015, que 
regulamenta a aplicação do Regime Especial de Reintegração de Valores 
Tributários para as Empresas Exportadoras - Reintegra. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9393.htm 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.806, de 09 de maio de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 11.05.2018 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.702, de 21 de março 
de 2017, que 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=92012 
 

• Portaria 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://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/05/2018&jorn
al=515&pagina=47&totalArquivos=82 



 

 

 

 

• Portaria DRF/PFO Nº 12, de 03 de maio de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

07.05.2018 Define Depósitos Locais e atribui responsabilidades relativas ao 
recebimento e fluxo de mercadorias e veículos retidos nos Depósitos de 
Mercadorias e Veículos Apreendidos da Delegacia da Receita Federal do Brasil 
em Passo Fundo/RS (DRF/PFO/RS). 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=91885 
 

• Portaria COGEA Nº 14, de 07 de maio de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

09.05.2018 Altera os Anexos I e II da Instrução Normativa RFB nº 1.782, de 11 de 
janeiro de 2018. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=91940 
 

• Portaria ALF/GRU Nº 148, de 15 de maio de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

18.05.2018 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=92144 
 

• Portaria ALF/GRU Nº 149, de 15 de maio de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

18.05.2018 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=92145 
 

• Portaria ALF/IGI Nº 67, de 16 de maio de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

18.05.2018 Dispõe sobre o procedimento de autorização e registro de mais de 
uma declaração de importação, para um mesmo conhecimento de carga, nas 
hipóteses em que especifica. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=92141 
 

• Portaria ALF/FOR Nº 33, de 16 de maio de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

18.05.2018 Dispõe sobre a Declaração Simplificada de Importação nas 
Alfândega da Receita Federal do Brasil de Fortaleza e Inspetoria da Receita 
Federal do Brasil do Porto do Pecém. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=92132 



 

 

 

 

• Portaria ALF/VCP Nº 102, de 22 de maio de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

23.05.2018 Altera a Portaria ALF/VCP nº 81/2017 que disciplina os locais de 
entrada e saída de pessoas, bens e veículos terrestres em áreas alfandegadas 
no Aeroporto Internacional de Viracopos. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=92227 
 

• Portaria ALF/IGI Nº 69, de 24 de maio de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

29.05.2018 Dispõe sobre unitização, desunitização e substituição de unidade de 
carga na importação. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=92347 
 

• Portaria ALF/FNS Nº 39, de 29 de maio de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

01.06.2018 Delega competência. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=92428 
 

• Ato Declaratório Executivo COPES Nº 2, de 04 de maio de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 08.05.2018 Dispõe sobre o formato de arquivo digital a ser 
apresentado no sistema Coleta pelas pessoas jurídicas tributadas com base no 
Simples Nacional, para prestar informações relativas ao recebimento e à 
manutenção de recursos de exportação no exterior. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=91892 
 

• Ato Declaratório Executivo COSIT Nº 31, de 05 de setembro de 2017 – Publicado 

no sítio da RFB na internet em 16.05.2018 Divulga taxas de câmbio para fins de 
elaboração de balanço relativo ao mês de agosto de 2017. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=92116 
 

• Solução de Consulta Nº 98.098, de 20 de abril de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 03.05.2018 Enquadra no Código NCM: 3401.11.90 a mercadoria "Lenços de 
falso tecido impregnados com preparação tensoativa para higienização de 
mãos e rosto, acondicionados em embalagem para venda a retalho contendo 
10 unidades, denominados lenços umedecidos". 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/05/2018&jorn
al=515&pagina=48&totalArquivos=82 
 



 

 

 

 

• Resolução CAMEX Nº 30, de 02 de maio de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

03.05.2018 Altera para zero as alíquotas do Imposto de Importação incidente 
sobre os Bens de Informática e Telecomunicação, na condição de Ex-Tarifários. 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/2016-resolucao-n-30-de-02-de-maio-de-2018 
 

• Resolução CAMEX Nº 31, de 02 de maio de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

03.05.2018 Altera para zero as alíquotas do Imposto de Importação incidentes 
sobre os Bens de Capital que menciona, na condição de Ex-tarifários. 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/2017-resolucao-n-31-de-02-de-maio-de-2018 
 

• Resolução CAMEX Nº 32, de 02 maio de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

03.05.2018 Concede redução temporária da alíquota do Imposto de 
Importação ao amparo da Resolução nº08/08 do Grupo Mercado Comum do 
Mercosul. 

NCM Descrição Quota 

3003.90.89 Outros 
  

  Ex 001 - Cloridrato de Duloxetina 24 toneladas 

Ex 002 - Clavulanato de Potássio 24 toneladas 

http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/2018-resolucao-n-32-de-maio-de-2018 
 

• Resolução CAMEX Nº 33, de 11 de maio de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

14.05.2018 Fixa diretrizes para a utilização do Seguro de Crédito à Exportação, 
nas operações de Micro, Pequenas e Médias Empresas, com garantia da União, 
ao amparo do Fundo de Garantia à Exportação. 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/2024-resolucao-n-33-de-11-de-maio-de-2018 
 

• Resolução CAMEX Nº 35, de 24 de maio de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

25.05.2018 Concede redução temporária da alíquota do Imposto de 
Importação ao amparo da Resolução no 08/08 do Grupo Mercado Comum do 
MERCOSUL. 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/2032-resolucao-n-35-de-24-de-maio-de-2018 



 

 

 

 

• Portaria (Gabinete do Ministro - MRE) Nº 375, de 02 de maio de 2018 – 

Publicado(a) no D.O.U. de 03.05.2018 Estabelece o sistema de planejamento 
estratégico das relações exteriores (SISPREX), a ser implementado pelo Ministério 
das Relações Exteriores (MRE). 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/05/2018&jorn
al=515&pagina=60&totalArquivos=82 
 

• Circular SECEX Nº 20, de 07 de março de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

08.05.2018 Torna público a correção de preços de exportação CIF para as 
exportações de ácido cítrico, citrato de sódio, citrato de potássio, citrato de 
cálcio e suas misturas, fabricado pelas empresas COFCO Biochemical (Anhui), 
COFCO. Biochemical (Maanshan) Co. Ltd. e RZBC (Juxian) Co. Ltd. e exportado 
para o Brasil diretamente ou via trading company RZBC Import & Export. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/05/2018&jorn
al=515&pagina=62&totalArquivos=126 
 

• Circular SECEX Nº 22, de 14 de maio de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

15.05.2018 Abre pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua 
publicação em Diário Oficial, consulta pública com o objetivo de colher 
subsídios para definição de posicionamento no âmbito do Comitê Técnico nº 1, 
de Tarifas, Nomenclatura e Classificação de Mercadorias, do Mercosul, acerca 
das seguintes propostas de modificação da Nomenclatura Comum do 
MERCOSUL - NCM e da Tarifa Externa Comum de produtos químicos, entre 
outros, ora sob análise pelo Departamento de Negociações Internacionais 
(DEINT) da Secretaria de Comércio Exterior. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/05/2018&jorn
al=515&pagina=31 
 

• Circular SECEX Nº 22, de 14 de maio de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

15.05.2018 Consulta Pública sobre pedidos de modificação da Nomenclatura 
Comum do Mercosul (NCM) e da Tarifa Externa Comum (TEC). 
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/circulares_secex_201
8/Circular-SECEX-022_2018.pdf 
 

• Portaria SECEX Nº 26, de 22 de maio de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

23.05.2018 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-26_2018.pdf 
 



 

 

 

 

• Portaria SECEX Nº 27, de 28 de maio de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

29.05.2018 Estabelece critérios para alocação de cotas para importação, 
determinadas pela Resolução CAMEX nº 35, de 24 de maio de 2018. 
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2018
/Portaria-SECEX-27_2018.pdf 
 

• Portaria SECEX Nº 28, de 28 de maio de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

29.05.2018 Estabelece critérios para alocação de cotas para importação, 
determinadas pela Resolução CAMEX nº 35, de 24 de maio de 2018. 
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2018
/Portaria-SECEX-28_2018.pdf 
 

• Consulta Pública SDCI/MDIC Nº 17, de 17 de maio de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 18.05.2018 Torna pública a proposta de alteração do Processo 
Produtivo Básico – PPB de resina de poliestireno.  O texto completo está 
disponível no sítio da Secretaria de Desenvolvimento e Competitividade 
Industrial, no endereço: h t t p : / / w w w. m d i c . g o v. b r / i n d e x . p h p / c 
o m p e t i t i v i d a d e-industrial/ppb/3016-consulta-ppb-2018. As manifestações 
deverão ser encaminhadas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da 
data de publicação desta Consulta no Diário Oficial da União, a todos os 
seguintes e-mails: cgel.ppb@mdic.gov.br, cgct.ppb@mctic.gov.br e c g a p i @ s 
u f r a m a . g o v. b r. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/05/2018&jorn
al=515&pagina=55 
 

• Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 228, de 23 de maio de 2018 – 

Publicada no D.O.U. de 24.05.2018 Dispõe sobre a gestão de risco sanitário 
aplicada às atividades de controle e fiscalização, na importação de bens e 
produtos sob vigilância sanitária, e dá outras providências. 
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_228_2018_.pdf/0ab7
7141-d04d-4e25-8d6b-25e313eeeb58  
 

• Resolução ANTAQ Nº 6.124, de 15 de maio de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

17.05.2018 – Aprova a proposta de alteração da Resolução nº 2.389-ANTAQ e 
seu Anexo, que estabelece parâmetros regulatórios a serem observados na 
prestação dos serviços de movimentação e armazenagem de contêineres e 
volumes, em instalações de uso público, nos portos organizados, bem como da 
Resolução nº 3.274-ANTAQ e seu Anexo, que dispõe sobre a fiscalização da 
prestação dos serviços portuários e estabelece infrações administrativas, na 
forma do Anexo dessa Resolução. 



 

 

 

 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/05/2018&jorn
al=515&pagina=73 
 

• AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - Decisão Nº 50, de 10 de maio de 2018 

– Publicado(a) no D.O.U. de 11.05.2018 Reajusta os tetos das tarifas 
aeroportuárias cobradas pelo Aeroporto Internacional Tancredo Neves/Confins, 
localizado nos municípios de Confins (MG) e de Lagoa Santa (MG). Entre as 
tarifas reajustadas estão aquelas relativas a armazenagem e capatazia e 
cargas importadas e exportadas. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/05/2018&jorn
al=515&pagina=68&totalArquivos=90 
 

• AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – Decisão Nº 49, de 10 de maio de 2018 

– Publicado(a) no D.O.U. de 11.05.2018 Reajusta os tetos das tarifas 
aeroportuárias cobradas pelo Aeroporto Internacional do Rio de 
Janeiro/Galeão - Antônio Carlos Jobim. Entre as tarifas reajustadas estão 
aquelas relativas a capatazia e armazenagem de cargas importadas e 
exportadas. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/05/2018&jorn
al=515&pagina=67&totalArquivos=90 
 

• Decreto Legislativo Nº 112, de 2018 – Publicado no D.O.U. de 11.05.2018 Aprova 
o texto do Acordo entre o Governo do Brasil e o Governo da China sobre 
Assistência Mútua Administrativa em Matéria Aduaneira, celebrado no Rio de 
Janeiro, em 21 de junho de 2012. Aprovação pelo Congresso Nacional: O 
Plenário do Senado Federal aprovou o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) 
18/18, nesta quarta-feira, 09.05. Na Câmara dos Deputados, o acordo tramitou 
como PDC 729/17 e foi aprovado em 08.03. 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2018/decretolegislativo-112-10-
maio-2018-786668-acordo-155535-pl.html 
 

• Decreto Legislativo Nº 132, de 2018 – Publicado no D.O.U. de 24.05.2018 Aprova 
o texto do Acordo de Previdência Social entre a República Federativa do Brasil 
e os Estados Unidos da América, assinado em Washington, em 30 de junho de 
2015. 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2018/decretolegislativo-132-23-
maio-2018-786743-acordo-155660-pl.html 
 
 

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, Câmara dos 

Deputados, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços, Receita Federal do Brasil, Secretaria de Comércio Exterior, Câmara de Comércio 

Exterior, Antaq, Anvisa e PATRI. 


