
 

 

 

 

         São Paulo, 10 de setembro de 2018. 

Informativo de Comércio Exterior 
ICE Nº 08 – Ano 04  

 

Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Agosto de 2018 

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

• Decreto Nº 9.458, de 06 de agosto de 2018 – Publicado no D.O.U. de 07.08.2018 
Dispõe sobre a execução do Centésimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo 
de Complementação Econômica nº 18 (104PA-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/_ato2015-2018/2018/decreto/D9458.htm 
 

• Decreto Nº 9.460, de 08 de agosto de 2018 – Publicado no D.O.U. de 09.08.2018 

Dispõe sobre a execução do Centésimo Sexto Protocolo Adicional ao Acordo 
de Complementação Econômica nº 18 (106PA-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/_ato2015-2018/2018/decreto/D9460.htm 
 

• Decreto Nº 9.472, de 15 de agosto de 2018 – Publicado no D.O.U. de 16.08.2018 

Dispõe sobre a execução do Centésimo Décimo Primeiro Protocolo Adicional 
ao Acordo de Complementação Econômica nº 18 (111PA-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/_ato2015-2018/2018/decreto/D9472.htm 
 

• Decreto Nº 9.478, de 22 de agosto de 2018 – Publicado no D.O.U. de 23.08.2018 
Dispõe sobre a execução do Centésimo Décimo Segundo Protocolo Adicional 
ao Acordo de Complementação Econômica nº 18 (112PA-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/_ato2015-2018/2018/decreto/D9478.htm 
 

• Decreto Nº 9.481, de 24 de agosto de 2018 – Publicado no D.O.U. de 27.08.2018 
Altera o Decreto nº 4.801, de 6 de agosto de 2003, que cria a Câmara de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional do Conselho de Governo. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9481.htm 
 



 

 

 

 

• Decreto Nº 9.482, de 27 de agosto de 2018 – Publicado no D.O.U. de 28.08.2018 
Promulga o Protocolo de Emenda à Convenção entre a República Federativa 
do Brasil e a República Argentina Destinada a Evitar a Dupla Tributação e 
Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda e seu Protocolo, 
firmado em Mendoza, em 21 de julho de 2017. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9482.htm 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.823, de 10 de agosto de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 14.08.2018 Revoga a Instrução Normativa SRF nº 47, de 28 de abril de 
2000, que dispõe sobre a prestação de informações econômico-fiscais pelos 
fabricantes de produtos do capítulo 33 da TIPI. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=94071 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.826, de 15 de agosto de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 17.08.2018 Dispõe sobre a adesão de pessoa jurídica responsável pela 
administração de local ou recinto alfandegado ao Compromisso de 
Ajustamento de Conduta Técnica e Operacional. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=94197 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.827, de 30 de agosto de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 03.09.2018 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.600, de 14 de 
dezembro de 2015, que dispõe sobre a aplicação dos regimes aduaneiros 
especiais de admissão temporária e de exportação temporária. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=94568 
 

• Portaria ALF/VCP Nº 130, de 02 de agosto de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

06.08.2018 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=93873 
 

• Portaria ALF/SDR Nº 32, de 06 de agosto de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

08.08.2018 Disciplina, na jurisdição da ALF/SDR, a entrada no país e saída para o 
exterior, das unidades de carga e seus equipamentos e acessórios, bem como 
dos bens reutilizáveis destinados ao acondicionamento, transporte, 



 

 

 

 

preservação, manuseio, segurança, localização ou registro de variações de 
temperatura ou umidade de bens importados ou a exportar. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=93942 
 

• Portaria ALF/IGI Nº 79, de 14 de agosto de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

16.08.2018 Dispõe sobre o acesso de pessoas e veículos aos recintos 
alfandegados jurisdicionados pela Alfândega da Receita Federal do Brasil no 
Porto de Itaguaí/RJ. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=94159 
 

• Portaria ALF/VCP Nº 140, de 17 de agosto de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

20.08.2018 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=94257 
 

• Portaria ALF/SFS Nº 20, de 16 de agosto de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

23.08.2018 Altera a Portaria nº 4, de 21 de janeiro de 2014, que disciplina no 
âmbito da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de São Francisco do 
Sul os procedimentos relativos à exportação de granéis. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=94350 
 

• Portaria ALF/ITJ Nº 100, de 07 de agosto de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

27.08.2018 Disciplina o uso dos equipamentos de inspeção não invasiva de 
cargas exigidos dos recintos alfandegados jurisdicionados pela Alfândega da 
Receita Federal do Brasil no Porto de Itajaí. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=94427 
 

• Portaria ALF/ITJ Nº 101, de 07 de agosto de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

27.08.2018 Dispõe sobre a utilização da Declaração de Trânsito de Contêiner 
(DTC), no âmbito da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de Itajaí. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=94428 
 



 

 

 

 

• Portaria ALF/GRU Nº 200, de 28 de agosto de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

29.08.2018 Padroniza a informação de consignatário, no sistema Mantra, das 
cargas recebidas neste aeroporto. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=94490 
 

• Portaria ALF/GRU Nº 201, de 28 de agosto de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

29.08.2018 Define procedimentos para a apresentação e identificação de 
volumes de carga aérea. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=94491 
 

• Portaria DRF/UBB Nº 39, de 28 de agosto de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

30.08.2018 Dispõe sobre o agendamento de verificação física de mercadoria 
submetida a despacho aduaneiro de importação em recinto alfandegado que 
esteja sob a jurisdição da Delegacia da Receita Federal do Brasil em 
Uberaba/MG e dá outras providências. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=94515 
 

• Portaria DRF/UBB Nº 40, de 29 de agosto de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

31.08.2018 Disciplina as rotinas operacionais a serem adotadas pelo recinto 
alfandegado (porto seco) jurisdicionado pela Delegacia da Receita Federal do 
Brasil em Uberaba/MG. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=94550 
 

• Portaria COANA Nº 69, de 30 de agosto de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

31.08.2018 Define o modelo do Termo Compromisso de Ajustamento de 
Conduta Técnica e Operacional (TCAC). 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=94534 
 

• Ato Declaratório Executivo COANA Nº 10, de 07 de agosto de 2018 – 

Publicado(a) no D.O.U. de 15.08.2018 Divulga o valor da mediana, em reais, 
para lançamento no 2º semestre de 2018 do crédito tributário relativo a 
mercadoria importada que tenha sido extraviada ou consumida, nos termos do 
art. 67 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=94101 
 



 

 

 

 

• Resolução CAMEX Nº 52, de 09 de agosto de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

10.08.2018 Adota a Agenda Regulatória de Comércio Exterior do Brasil para o 
biênio 2018-19 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/2065-resolucao-camex-n-52-de-9-de-agosto-de-2018 
 

• Resolução CAMEX Nº 54, de 10 de agosto de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

13.08.2018 Altera para 0% (zero por cento) as alíquotas do Imposto de 
Importação incidente sobre os Bens de Informática e Telecomunicação que 
menciona, na condição de Ex-Tarifários. 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/2069-resolucao-n-54-de-10-de-agosto-de-2018 
 

• Resolução CAMEX Nº 55, de 10 de agosto de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

13.08.2018 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/2070-resolucao-n-55-de-10-de-agosto-de-2018 
 

• RETIFICAÇÃO da Resolução CAMEX Nº 52, de 09 de agosto de 2018 – 

Publicado(a) no D.O.U. de 14.08.2018. 

http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/2073-retificacao-da-resolucao-n-52-de-9-de-agosto-de-2018 
 

• Resolução CAMEX Nº 57, de 22 de agosto de 2018 – Publicado(a) no D.O.U de 

23.08.2018 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/2080-resolucao-n-57-de-22-de-agosto-de-2018 
 

• Resolução CAMEX Nº 58, de 31 de agosto de 2018 – Publicado(a) no D.O.U de 

03.09.2018 Incorpora as Resoluções nºs 1, 3, 15, 16 e 17 de 2018 do Grupo 
Mercado Comum do Mercosul ao ordenamento jurídico brasileiro. 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/2086-resolucao-n-58-de-31-de-agosto-de-2018 
 

• Resolução CAMEX Nº 59, de 31 de agosto de 2018 – Publicado(a) no D.O.U de 

03.09.2018 Não aplica direito antidumping provisório às importações brasileiras 
de filmes, chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, biaxialmente orientados, de 
poli(tereftalato de etileno), de espessura igual ou superior a 5 micrômetros, e 



 

 

 

 

igual ou inferior a 50 micrômetros, metalizadas ou não, sem tratamento ou com 
tratamento tipo coextrusão, químico ou com descarga de corona (Filmes PET), 
originárias do Bareine e do Peru. 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/2087-resolucao-n-59-de-31-de-agosto-de-2018 
 

• Resolução CAMEX Nº 60, de 31 de agosto de 2018 – Publicado(a) no D.O.U de 

03.09.2018 Altera para zero por cento as alíquotas do Imposto de Importação 
incidentes sobre os Bens de Informática e Telecomunicação que menciona, na 
condição de Ex-tarifários. 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/2088-resolucao-no-60-de-31-de-agosto-de-2018 
 

• Resolução CAMEX Nº 61, de 31 de agosto de 2018 – Publicado(a) no D.O.U de 

03.09.2018 Altera para zero por cento 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/2089-resolucao-n-61-de-31-de-agosto-de-2018 
 

• Portaria SECEX Nº 46, de 24 de agosto de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

27.08.2018 Estabelece critérios para alocação de cota para importação, 
determinadas pela Resolução CAMEX nº 57, de 22 de agosto de 2018. 
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2018
/Portaria-SECEX-46_2018.pdf 
 

• Circular SECEX Nº 33, de 07 de agosto de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

08.08.2018 Torna público a correção trimestral do compromisso de preços para 
amparar as importações brasileiras de Comércio Exterior ácido cítrico, citrato de 
sódio, citrato de potássio, citrato de cálcio e suas misturas (ACSM), NCM 
2918.14.00 e 2918.15.00, fabricado pelas empresas chinesas 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=08/08/2018&jorn
al=515&pagina=103&totalArquivos=138 
 

• Circular SECEX Nº 34, de 07 de agosto de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

08.08.2018 Abre consulta pública para posicionamento do setor privado 
brasileiro quanto a negociações comerciais com Singapura. 



 

 

 

 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/08/2018&jorn
al=515&pagina=104&totalArquivos=138 
 

• Circular SECEX Nº 35, de 21 de agosto de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. 

22.08.2018 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. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/08/2018&jorn
al=515&pagina=46 
 

• Portaria (Gabinete do Ministro) Nº 1.437-SEI, de 17 de agosto de 2018 – 

Publicado(a) no D.O.U. de 20.08.2018 Altera o Anexo da Portaria nº 39/2014, que 
aprova a Tabela de Retribuições dos Serviços prestados pelo Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial (INPI). 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/08/2018&jorn
al=515&pagina=31&totalArquivos=131 
 

• Portaria (Gabinete do Ministro) Nº 1.461-SEI, de 23 de agosto de 2018 – 

Publicado(a) no D.O.U. de 24.08.2018 Disciplina o procedimento administrativo 
para a criação dos Escritórios Regionais do Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços, define as suas competências e estabelece modelos de atos 
normativos. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/08/2018&jorn
al=515&pagina=116&totalArquivos=187 
 

• Circular BCB Nº 3.907, de 03 de agosto de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

06.08.2018 Dispõe sobre o Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML) entre 
o Banco Central do Brasil (BCB) e o Banco Central do Paraguai (BCP). 
https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquiv
o=/Lists/Normativos/Attachments/50634/Circ_3907_v1_O.pdf 
 
 
 

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, Banco Central do Brasil, INPI e PATRI. 


