
 

 

 

 

            São Paulo, 10 de agosto de 2018. 

Informativo de Comércio Exterior 
ICE Nº 07 – Ano 04  

 

Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Julho de 2018 

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

• Decreto Nº 9.446, de 11 de julho de 2018 – Publicado no D.O.U. de 12.07.2018 
Promulga a Emenda ao Anexo II do Acordo de Transporte Rodoviário 
Internacional de Passageiros e Cargas entre a República Federativa do Brasil e 
a República Cooperativista da Guiana, firmada em Georgetown, em 29 de 
junho de 2009. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9446.htm 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.813, de 13 de julho de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 17.07.2018 Altera a Instrução Normativa SRF nº 680, de 2 de outubro 
de 2006, que disciplina o despacho aduaneiro de importação. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=93361 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.814, de 18 de julho de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 20.07.2018 Altera a Instrução Normativa RFB nº 907, de 9 de janeiro de 
2009, que dispõe sobre o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e 
Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF). 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=93476 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.815, de 18 de julho de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 20.07.2018 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.800, de 21 de março 
de 2018, que dispõe sobre a prestação de serviço de perícia para identificação 
e quantificação de mercadoria importada e a exportar e regula o processo de 
credenciamento de órgãos, entidades e peritos. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=93477 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.818, de 24 de julho de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 26.07.2018 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=93608 
 

• Portaria RFB Nº 947, de 03 de julho de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

09.07.2018 Aprova o manual da marca do Programa Brasileiro de Operador 
Econômico Autorizado (Programa OEA). 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=93155 
 

• Portaria ALF/FOR Nº 36, de 03 de julho de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

10.07.2018 Estabelece rotinas operacionais para a descarga direta e o 
despacho aduaneiro de importação de mercadoria a granel transportada em 
veículo procedente do exterior na Alfândega da Receita Federal do Brasil de 
Fortaleza e na Inspetoria da Receita Federal do Brasil do Porto do Pecém. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=93178 
 

• Portaria ALF/REC Nº 40, de 11 de julho de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

13.07.2018 Delega competência para autorização de início de despacho 
aduaneiro de mercadoria considerada abandonada por decurso de prazo. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=93305 
 

• Portaria ALF/MNO Nº 40, de 11 de julho de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

13.07.2018 Aprova o Manual de Normas de Controle de Pessoas e Veículos no 
Pátio de Cargas da Alfândega da Receita Federal do Brasil em Mundo 
Novo/MS. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=93294 
 

• Portaria RFB Nº 1.087, de 19 de julho de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

20.07.2018 Dispõe sobre o fornecimento de cópias de documentos em poder 
da Secretaria da Receita Federal do Brasil a terceiros. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=93479 
 

• Portaria COANA Nº 50, de 11 de julho de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

23.07.2018 Altera a Portaria Coana nº 35, de 26 de abril de 2018, 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). 



 

 

 

 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=93500 
 

• Portaria ALF/VCP Nº 127, de 25 de julho de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

30.07.2018 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. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=93734 
 

• Ato Declaratório Executivo COREC Nº 3, de 27 de julho de 2018 – Publicado(a) 

no D.O.U. de 30.07.2018 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=93720 
 

• RFB – Subsecretaria de Tributação e Contencioso (Coordenação-Geral de 

Tributação) – Solução de Consulta Nº 80, de 26 de junho de 2018 – Publicado(a) 

no D.O.U. de 03.07.2018 Manifesta o entendimento acerca da isenção de IPI na 
Zona Franca de Manaus sobre produtos nacionalizados. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/07/2018&jorn
al=515&pagina=37&totalAr 
 

• RFB – Subsecretaria de Tributação e Contencioso (Coordenação-Geral de 

Tributação) – Solução de Consulta Nº 67, de 14 de junho de 2018 – Publicado(a) 

no D.O.U. de 10.07.2018 Manifesta o entendimento de que o cumprimento de 
obrigação acessória referente ao Siscoserv com informações inexatas, 
incompletas ou omitidas, o contribuinte se sujeita à multa de 3%, não inferior a 
R$ 100,00, do valor das transações comerciais ou das operações financeiras, 
próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja 
responsável tributário. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/07/2018&jorn
al=515&pagina=65&totalArq 
 

• RFB – Subsecretaria de Tributação e Contencioso (Coordenação-Geral de 

Tributação) – Solução de Consulta COSIT Nº 76, de 25 de junho de 2018 – 

Publicado(a) no D.O.U. de 18.07.2018 EMENTA: COFINS-IMPORTAÇÃO. 
AGENTES/REPRESENTANTES COMERCIAIS NO EXTERIOR. COMISSÕES. 



 

 

 

 

PAGAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA. Os pagamentos de comissões realizados por 
exportadores brasileiros a agente/representante comercial residente ou 
domiciliado no exterior pela prestação de serviços de captação e 
intermediação de negócios lá efetuados não estão sujeitos à incidência da 
Cofins-Importação, por não haver na hipótese serviço prestado no Brasil ou cujo 
resultado aqui se verifique. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=93418 
 

• Resolução CAMEX Nº 46, de 03 de julho de 2018 – Publicado(a) no D.O.U de 

04.07.2018 Altera a Lista Brasileira de Exceções à Tarifa Externa Comum do 
Mercosul. 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/2052-resolucao-n-46-de-03-de-julho-de-2018 
 

• Retificação da Resolução CAMEX Nº 46, de 03 de julho de 2018 – Publicado(a) 

no D.O.U de 05.07.2018. 

http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/2053-retificacao-da-resolucao-n-46-de-03-de-julho-de-2018 
 

• Portaria SECEX Nº 37, de 13 de julho de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

17.07.2018 Aprova a 9ª Edição do Manual do Sistema de Drawback Isenção. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/07/2018&jorn
al=515&pagina=38&totalArq 
 

• Portaria SECEX Nº 41, de 27 de julho de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

31.07.2018 Dispõe sobre as informações necessárias para a habilitação da 
produção nacional de determinado produto como indústria fragmentada para 
fins de defesa comercial, conforme o Decreto nº 9.107, de 26 de julho de 2017. 
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2018
/Portaria-SECEX-41_2018.pdf 
 

• Portaria SECEX Nº 42, de 30 de julho de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

31.07.2018 Dispõe sobre a inserção de novos Registros de Exportação (RE) para 
as operações que especifica. 
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2018
/Portaria-SECEX-42_2018.pdf 
 

• Portaria SECEX Nº 43, de 30 de julho de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

31.07.2018 Altera o Artigo 254 da Portaria SECEX nº 23, de 14 de julho de 2011. 



 

 

 

 

http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2018
/Portaria-SECEX-43_2018.pdf 
 

• ANAC – Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária – Portaria Nº 2.025, de 

28 de junho de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 03.07.2018 Institui equipe de 
trabalho com a finalidade de conduzir as atividades relativas ao projeto-piloto 
de integração ao Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado 
(Programa OEA). 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=529&pagina=31
&data=03/07/2018&totalArq 
 

• ANAC – Decisão Nº 80, de 09 de julho de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

11.07.2018 Reajusta os tetos das tarifas aeroportuárias aplicáveis ao Contrato de 
Concessão do Aeroporto Internacional de Viracopos, localizado em Campinas 
(SP). Entra as tarifas reajustas, destacam-se aquelas relativas a capatazia e 
armazenagem de cargas importadas e exportadas. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/07/2018&jorn
al=515&pagina=120&totalAr 
 

• ANAC – Decisão Nº 81, de 09 de julho de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

11.07.2018 Reajusta os tetos das tarifas aeroportuárias aplicáveis ao Contrato de 
Concessão do Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, 
localizado em Guarulhos (SP). Entra as tarifas reajustas, destacam-se aquelas 
relativas a capatazia e armazenagem de cargas importadas e exportadas. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/07/2018&jorn
al=515&pagina=121&totalAr 
 

• ANVISA – RDC Nº 236, de 09 de julho de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

10.07.2018 Define os Diretores responsáveis pelas Diretorias da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária. Com a publicação, a diretora Alessandra Bastos Soares 
assume a DIARE (Diretoria de Autorização e Registros Sanitários) como sua 
diretoria temática. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/07/2018&jorn
al=529&pagina=42&totalArq 
 

• Convênio ICMS Nº 60, de 05 de julho de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

10.07.2018 Dispõe sobre o tratamento tributário do ICMS e o controle de 
circulação de mercadorias ou bens que sejam objeto de remessas expressas 
internacionais processadas por intermédio do "Siscomex Remessa" realizadas 
por empresas de transporte internacional expresso porta a porta (empresas de 
courier). 



 

 

 

 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/07/2018&jorn
al=515&pagina=60&totalArq 
 

• INMETRO – Portaria Nº 226, de 10 de julho de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

12.07.2018 Consulta Pública. Proposta de gestão informatizada de informações 
referentes ao Certificado para o Transporte de Produtos Perigosos - CTPP, ao 
Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos - CIPP e ao 
Certificado de Inspeção Veicular - CIV. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/07/2018&jorn
al=515&pagina=334&to 
 
 
 

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 

Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Receita Federal do Brasil, Secretaria de Comércio 

Exterior, Câmara de Comércio Exterior, INMETRO, ANAC, ANVISA, CONFAZ e PATRI. 


