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Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Junho de 2017 

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

• Lei Nº 13.451, de 16 de junho de 2017 – Publicado(a) no D.O.U de 19.06.2017 
(Conversão da Medida Provisória nº 757, de 2016) Dispõe sobre a competência 
da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) para regular e 
controlar a importação e o ingresso de mercadorias, com incentivos fiscais, na 
Zona Franca de Manaus, nas áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental 
e institui a Taxa de Controle de Incentivos Fiscais (TCIF) e a Taxa de Serviços (TS). 
 

• Lei Nº 13.458, de 26 de junho de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 27.06.2017 
(Conversão da Medida Provisória nº 762, de 2016) Altera a Lei no 11.482, de 31 
de maio de 2007, para prorrogar o prazo de vigência da não incidência do 
Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) previsto no 
art. 17 da Lei no 9.432, de 8 de janeiro de 1997; a Lei no 9.432, de 8 de janeiro de 
1997; e a Lei no 10.893, de 13 de julho de 2004. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13458.htm 
 

• Decreto Nº 9.071, de 2 de junho de 2017 – Publicado no D.O.U. de 05.06.2017 
Dispõe sobre a execução, no território nacional, da Resolução 2339 (2017), de 
27 de janeiro de 2017, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que 
renova o regime de sanções aplicável à República Centro-Africana 

 
• Decreto Nº 9.072, de 2 de junho de 2017 – Publicado no D.O.U. de 05.06.2017 

Dispõe sobre a execução do Centésimo Nono Protocolo Adicional ao Acordo 
de Complementação Econômica nº 18 (109PA-ACE18), firmado entre a 
República Federativa do Brasil, a República Argentina, a República do Paraguai 
e a República Oriental do Uruguai. 

 
• Decreto Nº 9.074, de 5 de junho de 2017 – Publicado no D.O.U. de 06.06.2017 

Promulga o Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Islâmica da Mauritânia, firmado 
em Brasília, em 17 de fevereiro de 2012. 

 



 

 

 

 

• Decreto Legislativo Nº 92, de 29de junho de 2017 – Publicado no D.O.U. de 

03.07.2017 Aprova o texto do Acordo de Previdência Social entre a República 
Federativa do Brasil e o Grão-Ducado de Luxemburgo, assinado em 
Luxemburgo, em 22 de junho de 2012. 

 
• Instrução Normativa RFB Nº 1.712, de 26 de junho de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 27.06.2017 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. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=84026  

 
• Portaria ALF/SLS Nº 9, de 20 de junho de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

21.06.2017 Altera a Portaria n° 17, de 08 de julho de 2015, que institui e regula o 
Trânsito Aduaneiro Simplificado nos recintos jurisdicionados pela Alfândega da 
Receita Federal do Brasil do Porto de São Luís/MA. 

 
• Portaria ALF/VCP Nº 105, de 20 de junho de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

22.06.2017 Altera a Portaria ALF/VCP nº 81, que disciplina os locais de entrada e 
saída de pessoas, bens e veículos terrestres em áreas alfandegadas no 
Aeroporto Internacional de Viracopos. 

 
• Portaria MF Nº 307, de 29 de junho de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

30.06.2017 Altera a 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=84131  

 
• Ato Declaratório Executivo COSIT Nº 20, de 05 de junho de 2017 – Publicado no 

sítio da RFB na internet em 12.06.2017 Divulga a cotação média do dólar dos 
Estados Unidos da América no mês de maio 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 21, de 12 de junho de 2017 – Publicado no 

sítio da RFB na internet em 14.06.2017 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 junho de 2017. 

 



 

 

 

 

• Ato Declaratório Executivo COSIT Nº 22, de 20 de junho de 2017 – Publicado no 

sítio da RFB na internet em 22.06.2017 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 julho de 2017. 

 
• Ato Declaratório Executivo COSIT Nº 23, de 21 de junho de 2017 – Publicado no 

sítio da RFB na internet em 26.06.2017 Divulga taxas de câmbio para fins de 
elaboração de balanço relativo ao mês de maio de 2017. 

 
• Solução de Consulta COSIT Nº 346, de 26 de junho de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 03.07.2017 ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep - Ementa: não-
incidência. Isenção. Receitas decorrentes de prestação de serviços a pessoa 
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior. Possibilidade de mera 
intermediação entre a prestadora dos serviços e a pessoa residente ou 
domiciliada no exterior. Efetividade do ingresso de divisas. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=84183    

 
• Portaria MDIC Nº 1.001-SEI, de 30 de junho de 2017 (Gabinete do Ministro) – 

Publicado(a) no D.O.U. de 03.07.2017 Dispõe sobre a Política de Gestão de 
Riscos do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - MDIC. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=39&
data=03/07/2017  
 

• Resolução CAMEX Nº 41, de 27 de junho de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

29.06.2017 Concede redução temporária da alíquota do Imposto de 
Importação ao amparo da Resolução nº 08/08 do Grupo Mercado Comum do 
Mercosul. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=3&d
ata=29/06/2017  
 

• Resolução CAMEX Nº 42, de 29 de junho de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

30.06.2017 Prorroga o prazo de vigência de Ex-Tarifários de Bens de Capital e de 
Bens de Informática e Telecomunicações. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=7&d
ata=30/06/2017  
 

• Portaria SECEX Nº 22, de 27 de junho de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

28.06.2017 Altera a Portaria SECEX Nº 14, de 22 de março de 2017, que dispõe 



 

 

 

 

sobre as operações de exportação processadas por maio da Declaração 
Única de Exportação (DU-E), para revogar o art.4º, inciso l. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=50&
data=28/06/2017  

 
• Portaria SECEX Nº 23, de 29 de junho de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

30.06.2017 Estabelece critérios para alocação de cotas para importação, 
determinadas pela Resolução CAMEX nº 41 de 27 de junho de 2017. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=83&
data=30/06/2017  

 
• Circular SECEX N° 33, de 08 de junho de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

09.06.2017 Tornar público que se concluiu por uma determinação preliminar 
positiva de probabilidade de continuação do dumping nas importações 
brasileiras de ácido cítrico e determinados sais de ácido cítrico (NCM 2918.14.00 
e 2918.15.00), originárias da China. 
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/circulares_secex_201
7/Circular-SECEX-033_2017.pdf  

 
• Circular SECEX N° 36, de 14 de junho de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

16.06.2017 Torna públicas as propostas de modificação da Nomenclatura 
Comum do MERCOSUL - NCM e da Tarifa Externa Comum em análise pelo 
Departamento de Negociações Internacionais (DEINT), 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 (CT-1) 
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/circulares_secex_201
7/Circular-SECEX-036_2017.pdf  
 

• Circular SECEX Nº 38, de 26 de junho de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

27.06.2017 Tornar públicos os prazos que servirão de parâmetro para o restante 
da revisão do direito antidumping instituído pela Resolução CAMEX no 76, de 05 
de outubro de 2011, aplicado às importações brasileiras de filmes de PET, 
comumente classificadas nos itens 3920.62.19, 3920.62.91 e 3920.62.99 da 
Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, originárias dos Emirados Árabes 
Unidos, do México e da Turquia. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=49&
data=27/06/2017  
 



 

 

 

 

• Resolução BCB Nº 4.582, de 29 de junho de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

30.06.2017 Fixa a meta para a inflação e seu intervalo de tolerância para os 
anos de 2019 e 2020. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/06/2017&jorn
al=1&pagina=37&totalArquivos=272  

 
• Resolução BCB Nº 4.590, de 29 de junho de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

30.06.2017 Define a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) para o terceiro trimestre 
de 2017. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/06/2017&jorn
al=1&pagina=41&totalArquivos=272  

 
• Circular BCB Nº 3.837, de 27 de junho de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

29.06.2017 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. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=21&
data=29/06/2017  

 
• Circular BCB Nº 3.839, de 28 de junho de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

30.06.2017 Altera a Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009, que consolida as 
regras sobre os procedimentos a serem adotados na prevenção e combate às 
atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março 
de 1998. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/06/2017&jorn
al=1&pagina=41&totalArquivos=272  

 
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, Senado Federal, Ministério da 

Fazenda, 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. 


