
 

 

 

 

         São Paulo, 05 de setembro de 2017. 

Informativo de Comércio Exterior 
ICE Nº 08 – Ano 03  

 

Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Agosto de 2017 

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

 

• Decreto Nº 9.123, de 9 de agosto de 2017 – Publicado no D.O.U. de 10.08.2017 

Dispõe sobre a execução, no território nacional, da Resolução 2362 (2017), de 
29 de junho de 2017, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que 
prorroga o regime de sanções aplicável à Líbia. 

 
• Decreto Nº 9.128, de 17 de agosto de 2017 – Publicado no D.O.U. de 18.08.2017 

Altera o Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, que regulamenta a 
administração das atividades aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a 
tributação das operações de comércio exterior. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9128.htm 

 
• Decreto Nº 9.135, de 18 de agosto de 2017 – Publicado no D.O.U. de 21.08.2017 

Dispõe sobre a execução do Centésimo Décimo Terceiro Protocolo Adicional 
ao Acordo de Complementação Econômica nº 18 (113PA-ACE18), firmado 
entre a República Federativa do Brasil, a República Argentina, a República do 
Paraguai e a República Oriental do Uruguai. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9135.htm 
 

• Decreto Nº 9.139, de 22 de agosto de 2017 – Publicado no D.O.U. de 23.08.2017 

Promulga o Protocolo Adicional ao Acordo-Quadro de Cooperação entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa 
sobre a Cooperação Descentralizada, firmado em São Jorge do Oiapoque, em 
12 de fevereiro de 2008. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9139.htm 
 

• Decreto Nº 9.141, de 22 de agosto de 2017 – Publicado no D.O.U. de 23.08.2017 
Dispõe sobre a execução do Protocolo de Adesão da República do Panamá 
ao Acordo Regional que Institui a Preferência Tarifária Regional (AR.PTR nº 4), 
firmado entre a República Federativa do Brasil, a República Argentina, o Estado 
Plurinacional da Bolívia, a República do Chile, a República da Colômbia, a 
República de Cuba, a República do Equador, os Estados Unidos Mexicanos, a 



 

 

 

 

República do Paraguai, a República do Peru, a República Oriental do Uruguai, 
a República Bolivariana da Venezuela e a República do Panamá. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9141.htm 
 

• Decreto Nº 9.148, de 28 de agosto de 2017 – Publicado no D.O.U. de 29.08.2017 
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/_ato2015-2018/2017/decreto/D9148.htm  
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.726, de 03 de agosto de 2017 _ Publicado(a) no 

D.O.U. de 07.08.2017 Altera a Instrução Normativa SRF nº 80, de 27 de dezembro 
de 1996, que institui a Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística (NVE). 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=85043 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.727, de 10 de agosto de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 14.08.2017 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.639, de 10 de maio 
de 2016, que dispõe sobre a aplicação do regime aduaneiro especial de 
admissão temporária de bens ao amparo do Carnê ATA, de que trata a 
Convenção de Istambul, promulgada pelo Decreto nº 7.545, de 2 de agosto de 
2011, e a Instrução Normativa RFB nº 1.657, de 29 de agosto de 2016, que dispõe 
sobre a aplicação do regime aduaneiro especial de exportação temporária de 
bens ao amparo do Carnê ATA. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=85241 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.732, de 25 de agosto de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 29.08.2017 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.455, de 6 de março 
de 2014, que dispõe sobre a incidência do imposto sobre a renda na fonte 
sobre rendimentos pagos, creditados, empregados, entregues ou remetidos 
para pessoas jurídicas domiciliadas no exterior nas hipóteses que menciona. 
 

• Portaria Conjunta COANA / COTEC Nº 61, de 26 de julho de 2017 – Publicado(a) 

no D.O.U. de 03.08.2017 Dispõe sobre o controle do acesso aos sistemas 
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil por responsáveis legais 
de pessoas jurídicas, representantes legais de pessoas físicas e jurídicas, 
ajudantes de despachantes aduaneiros e pela própria pessoa física interessada 
para efetuar operações no comércio exterior. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=85065 



 

 

 

 

• Portaria Conjunta COTEC / COANA Nº 64, de 04 de agosto de 2017 – 

Publicado(a) no D.O.U. de 08.08.2017 "Altera a Portaria Conjunta Cotec/Coana 
nº 61, de 26 de julho de 2017." 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=85082 
 

• Portaria COANA Nº 65, de 07 de agosto de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

10.08.2017 Disciplina procedimentos relativos à habilitação do operador 
logístico de que trata a Instrução Normativa RFB nº 1.676, de 2 de dezembro de 
2016. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=85160 
 

• Portaria DRF/FOZ Nº 181, de 09 de agosto de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

11.08.2017 Estabelece procedimentos a serem observados no regime especial 
de Trânsito Aduaneiro Simplificado na jurisdição da DRF/Foz. 
 

• Portaria DRF/FOZ Nº 182, de 09 de agosto de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

11.08.2017 Dispõe sobre os requisitos necessários para autorização de operação 
de transbordo, baldeação, descarregamento e armazenamento de 
mercadorias destinadas à exportação. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=85218 
 

• Portaria DRF/FOZ Nº 183, de 09 de agosto de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

14.08.2017 Estabelece procedimentos a serem observados no de pacho 
aduaneiro de exportação a posteriori na Ponte Internacional da Amizade ou na 
Área de Controle Integrado em Cidade do Leste das mercadorias destinadas 
ao Paraguai. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=85247 
 

• Portaria ALF/SDR Nº 27, de 11 de agosto de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

14.08.2017 Dispõe sobre o controle aduaneiro da movimentação de 
embarcações, cargas e unidades de carga na jurisdição da Alfândega da 
Receita Federal do Brasil do Porto de Salvador e determina outras providências. 
 

• Portaria ALF/POA Nº 16, de 15 de agosto de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

16.08.2017 Dispõe sobre delegação de competências no âmbito da Alfândega 
da Receita Federal do Brasil no Aeroporto Internacional Salgado Filho. 

 



 

 

 

 

• Portaria ALF/SPE Nº 64, de 17 de agosto de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

22.08.2017 Altera a Portaria ALF/SPE nº 62, de 7 de agosto de 2017, que 
disciplina, no âmbito da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de 
Suape, os procedimentos relativos ao fornecimento de mercadorias destinadas 
ao uso e consumo de bordo de embarcações. 

 
• Portaria COANA Nº 72, de 17 de agosto de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

28.08.2017 Altera a Portaria Coana nº 54, de 03 de julho de 2017, que dispõe 
sobre a utilização do módulo de Controle de Carga e Trânsito (CCT) no 
despacho aduaneiro de exportação. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=85648  

 
• Ato Declaratório Executivo Cosit Nº 27, de 01 de agosto de 2017 – Publicado no 

sítio da RFB na internet em 02.08.2017 Divulga a cotação média do dólar dos 
Estados Unidos da América no mês de julho do ano-calendário de 2017, para 
efeito da apuração do ganho de capital na alienação de moeda estrangeira 
mantida em espécie. 

 
• Ato Declaratório Executivo RFB Nº 3, de 03 de agosto de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 04.08.2017 Dispõe sobre a adequação da Tabela de Incidência do 
Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi) em decorrência de alterações na 
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=84998 
 

• Ato Declaratório Interpretativo RFB Nº 5, de 17 de agosto de 2017 – Publicado(a) 

no D.O.U. de 21.08.2017 Dispõe sobre o alcance do disposto nos §§ 2º e 3º do 
art. 1º da Medida Provisória nº 783, de 31 de março de 2017, e nos arts. 106 a 
113 da Instrução Normativa RFB nº 1.717, de 17 de julho de 2017. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=85432  
 

• Ato Declaratório Executivo Cosit Nº 28, de 07 de agosto de 2017 – Publicado no 

sítio da RFB na internet em 09.08.2017 Divulga taxas de câmbio para fins de 
elaboração de balanço relativo ao mês de julho de 2017. 
 

• Ato Declaratório Executivo Cosit Nº 29, de 18 de agosto de 2017 – Publicado no 

sítio da RFB na internet em 21.08.2017 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 setembro de 2017. 

 
• Solução de Consulta COSIT Nº 98.274, de 28 de julho de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 09.08.2017 ASSUNTO: Classificação de Mercadorias - EMENTA: Código 
NCM: 3304.99.90 Mercadoria: Protetor labial contendo um agente antioxidante, 
tocopherol, um agente emoliente, cera Alba e agentes condicionantes, tais 
como calêndula, óleo de semente de girassol e óleo de hortelã-pimenta, sem 
fotoprotetor, destinado a hidratar os lábios, apresentado em um tubo plástico. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=85103  
 

• Solução de Consulta COSIT Nº 98.279, de 31 de julho de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 09.08.2017 ASSUNTO: Classificação de Mercadorias - EMENTA: Código 
NCM: 3808.94.29 Mercadoria: Gel antisséptico, à base de álcool etílico 70%, 
contendo triclosan, umectantes, espessante e regulador de pH, próprio para 
higienização das mãos, com objetivo de destruir ou inibir o crescimento de 
microrganismos, acondicionado para venda a retalho, em refil de 1 litro, para 
utilização em dispenser instalado em hospitais, clinicas, laboratórios, cozinhas 
industriais, etc. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=85106  
 

• Solução de Consulta COSIT Nº 351, de 29 de junho de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 14.08.2017 ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário - Ementa: 
Pessoa Jurídica Estrangeira - Filial no Brasil - Equiparação com Pessoa Jurídica 
Domiciliada no Brasil. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=85249  

 
• Solução de Consulta COSIT Nº 378, de 23 de agosto de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 31.08.2017 Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF - 
Ementa: Reembolso de despesas a Matriz ou Empresa do Grupo Empresarial 
domiciliada no Exterior. Remuneração Paga no Exterior de Sócio-Administrador 
ou Profissional Expatriado Residente no Brasil. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=85762  
 

• Portaria MDIC Nº 1.582-SEI, de 25 de agosto de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

28.08.2017 Estabelece procedimentos para o acompanhamento, supervisão e 



 

 

 

 

apoio à execução de contratos entre empresas brasileiras e Governos 
estrangeiros. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/08/2017&jorn
al=1&pagina=35&totalArquivos=88  

 
• Resolução CAMEX Nº 56, de 02 de agosto de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

03.08.2017 Adota o Regimento Interno da Câmara de Comércio Exterior. 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/1891-resolucao-n-56-de-02-de-agosto-de-2017  
 

• Resolução CAMEX Nº 58, de 09 de agosto de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

14.08.2017 Recomenda aos órgãos e entidades responsáveis pela concessão 
de apoio oficial brasileiro, a adoção de medidas de prevenção e combate da 
prática de atos lesivos e crimes contra a administração pública, em 
atendimento aos compromissos assumidos pelo Brasil como parte da 
Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos 
Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais. 
 

• Resolução CAMEX Nº 64, de 16 de agosto de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

17.08.2017 Altera para 0% (zero por cento) as alíquotas do Imposto de 
Importação incidentes sobre Bens de Capital e Bens de Informática e 
Telecomunicações, na condição de Ex-Tarifários, em vigor. 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/1906-resolucao-n-64-de-16-de-agosto-de-2017 
 

• Resolução CAMEX Nº 65, de 21 de agosto de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

22.08.2017 Altera a lista de autopeças constante dos Anexos I e II da Resolução 
CAMEX nº 116, de 18 de dezembro de 2014. 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/1907-resolucao-n-65-de-21-de-agosto-de-2017 
 

• Resolução CAMEX Nº 68, de 21 de agosto de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

22.08.2017 Aplica direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) 
anos, às importações brasileiras de ésteres acéticos, originárias dos Estados 
Unidos da América e do México. 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/1910-resolucao-no-68-de-21-de-agosto-de-2017  
 

• Resolução CAMEX Nº 69, de 21 de agosto de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

22.08.2017 Altera para 0% (zero por cento) as alíquotas do Imposto de 
Importação incidentes sobre Bens de Capital, na condição de Ex-Tarifários. 



 

 

 

 

http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/1912-resolucao-n-69-de-21-de-agosto-de-2017 

• Resolução CAMEX Nº 70, de 21 de agosto de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

22.08.2017 Altera para 0% (zero por cento) as alíquotas do Imposto de 
Importação incidentes sobre os Bens de Informática e Telecomunicações, na 
condição de Ex-Tarifários. 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/1913-resolucao-n-70-de-21-de-agosto-de-2017 
 

• Resolução CAMEX Nº 71, de 29 de agosto de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

01.09.2017 Prorroga direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) 
anos, aplicado às importações brasileiras de n-butanol, originárias dos Estados 
Unidos da América. 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/1914-resolucao-n-71-de-29-de-agosto-de-2017 (parte 1) 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/1915-resolucao-n-71-de-29-de-agosto-de-2017-parte-2(parte 2) 
 

• Resolução CAMEX Nº 72, de 29 de agosto de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

01.09.2017 Altera a Lista Brasileira de Exceções à Tarifa Externa Comum do 
Mercosul referente aos produtos "Com um teor de água igual ou inferior a 1% vol 
(Álcool Etílico)". 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/1916-resolucao-no-72-de-29-de-agosto-de-2017  
 

• Portaria SECEX Nº 28, de 10 de agosto de 2017 – Publicada no D.O.U. de 

11.08.2017 Altera a Portaria SECEX nº 17, de 9 de maio de 2017, para ampliar 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) Nºs 14 e 18. 
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2017
/Portaria-SECEX-28_2017.pdf 
 

• Portaria SECEX Nº 30, de 15 de agosto de 2017 – Publicada no D.O.U. de 

16.08.2017 (Retificada no D.O.U. de 17.08.2017) Estabelece critérios para 
alocação de cotas para importação, determinadas pela Resolução CAMEX nº 
61, de 11 de agosto de 2017. 
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2017
/Portaria-SECEX-30_2017.pdf 
 



 

 

 

 

• Portaria SECEX Nº 31, de 16 de agosto de 2017 – Publicada no D.O.U. de 

17.08.2017 Altera a Portaria SECEX nº 23, de 14 de julho de 2011, para dar nova 
redação aos art. 17, 42, VII, art. 59-A e art. 73, inciso III, e revogar o §1º do art. 7º. 
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2017
/Portaria-SECEX-31_2017.pdf 
 

• Circular SECEX Nº 45, de 08 de agosto de 2017 – Publicado(a) no D.O.U de 

09.08.2017 Publica a correção trimestral dos preços de exportação CIF para 
ácido cítrico, citrato de sódio, citrato de potássio, citrato de cálcio e suas 
misturas (NCMs 2918.14.00 e 2918.15.00), conforme Resolução Camex Nº 
52/2012, que homologou compromisso de preços para amparar as importações 
brasileiras do produto em questão.  
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=87&
data=09/08/2017 
 

• Circular Banco Central do Brasil Nº 3.844, de 30 de agosto de 2017 – 

Publicado(a) no D.O.U. de 01.09.2017 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.  
 

 
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 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. 


