
 

 

 

 

         São Paulo, 05 de outubro de 2017. 

Informativo de Comércio Exterior 
ICE Nº 09 – Ano 03  

 

Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Setembro de 2017 

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

 

• Lei Nº 13.482, de 20 de setembro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 21.09.2017 

Altera a Lei no 10.893, de 13 de julho de 2004, para estabelecer a 
obrigatoriedade de divulgação dos valores arrecadados do Adicional ao Frete 
para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) e do quantitativo e da 
destinação dos valores arrecadados ao Fundo da Marinha Mercante (FMM). 

 
• Lei Nº 13.483, de 21 de setembro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U de 22.09.2017 

Institui a Taxa de Longo Prazo (TLP); dispõe sobre a remuneração dos recursos 
do Fundo de Participação PIS-Pasep, do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT) e do Fundo da Marinha Mercante (FMM) e sobre a remuneração dos 
financiamentos concedidos pelo Tesouro Nacional ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); altera as Leis nos 8.019, de 11 de 
abril de 1990, 9.365, de 16 de dezembro de 1996, 10.893, de 13 de julho de 2004, 
e 10.849, de 23 de março de 2004; e dá outras providências. 

 
• Decreto Nº 9.156, de 12 de setembro de 2017 – Publicado no D.O.U. de 

13.09.2017 Dispõe sobre a execução, no território nacional, da Resolução 2360 
(2017), de 21 de junho de 2017, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, 
que renova o regime de sanções aplicável à República Democrática do 
Congo. 

 
• Instrução Normativa RFB Nº 1.736, de 12 de setembro de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 14.09.2017 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.598, de 9 de 
dezembro de 2015, que dispõe sobre o Programa Brasileiro de Operador 
Econômico Autorizado. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=86162  
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.737, de 15 de setembro de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 18.09.2017 Dispõe sobre o tratamento tributário e os procedimentos 
de controle aduaneiro aplicáveis às remessas internacionais, e altera a 
Instrução Normativa RFB nº 1.059, de 2 de agosto de 2010, que dispõe sobre os 



 

 

 

 

procedimentos de controle aduaneiro e o tratamento tributário aplicáveis aos 
bens de viajante. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=86226 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.738, de 18 de setembro de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 20.09.2017 Aprova alteração da VI Emenda à Nomenclatura do 
Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, 
aprovada pela Instrução Normativa RFB nº 1.666, de 4 de novembro de 2016. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=86348 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.740, de 22 de fevereiro de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 26.09.2017 Dispõe sobre o Conhecimento Eletrônico Rodoviário. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=86520 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.741, de 22 de setembro de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 26.09.2017 Altera a Instrução Normativa SRF nº 248, de 25 de 
novembro de 2002, que dispõe sobre a aplicação do regime de trânsito 
aduaneiro. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=86521  
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.744, de 26 de setembro de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 27.09.2017 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.471, de 30 de maio 
de 2014, que dispõe sobre o Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha 
Mercante (AFRMM), a Taxa de Utilização do Mercante (TUM) e os 
procedimentos aduaneiros correlatos. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=86571  
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.745, de 26 de setembro de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 28.09.2017 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.603, de 15 de 
dezembro de 2015, que estabelece procedimentos de habilitação de 
importadores, exportadores e internadores da Zona Franca de Manaus para 
operação no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) e de 
credenciamento de seus representantes para a prática de atividades 
relacionadas ao despacho aduaneiro. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=86599  



 

 

 

 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.747, de 28 de setembro de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 02.10.2017 Aprova o texto dos pareceres de classificação do Comitê 
do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Alfândegas (OMA). 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=86720  
 

• Portaria ALF/SFS Nº 16, de 30 de agosto de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

05.09.2017 Altera a Portaria ALF/SFS nº 44, de 20 de setembro de 2010, que 
estabelece procedimentos para realização de perícia de quantificação de 
mercadoria a granel, importada ou a exportar. 

 
• Portaria ALF/VCP Nº 151, de 08 de setembro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

12.09.2017 Altera a Portaria ALF/VCP nº 49, de 22 de fevereiro de 2017, que 
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=86120 
 

• Portaria ALF/VCP Nº 152, de 14 de setembro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

18.09.2017 Altera a Portaria ALF/VCP nº 49, de 22 de fevereiro de 2017, que 
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=86252 
 

• Portaria SRRF10 Nº 622, de 13 de setembro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

22.09.2017 "Transfere temporariamente da Inspetoria da Receita Federal do 
Brasil no Chuí para a Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto do Rio 
Grande, a competência para a realização de licitação e contratação de 
serviços de telefonia." 
 

• Portaria COANA Nº 74, de 27 de setembro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

02.10.2017 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=86723  

 



 

 

 

 

• Portaria ALF/RGE Nº 54, de 28 de setembro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

02.10.2017 Estabelece rotinas operacionais para a descarga e o despacho 
aduaneiro de importação de mercadoria a granel transportada por 
embarcação procedente do exterior. 
 

• Portaria ALF/RGE Nº 55, de 28 de setembro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

03.10.2017 Altera a Portaria ALF/RGE nº 74, de 19 de dezembro de 2013, que 
disciplina a quantificação e emissão de certificados e laudos periciais de 
mercadoria a granel importadas e a exportar, e dá outras providências. 

 
• Portaria ALF/RGE Nº 56, de 28 de setembro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

03.10.2017 Dispõe sobre a entrega de laudos periciais em formato digital. 
 

• Ato Declaratório Executivo COSIT Nº 30, de 01 de setembro de 2017 – Publicado 

no sítio da RFB na internet em 01.09.2017 Divulga a cotação média do dólar dos 
Estados Unidos da América no mês de agosto do ano-calendário de 2017, para 
efeito da apuração do ganho de capital na alienação de moeda estrangeira 
mantida em espécie. 

 
• Circular SECEX Nº 47, de 06 de setembro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

08.09.2017 Prorroga por até dois meses, a partir de 28 de setembro de 2017, o 
prazo para conclusão da revisão de final de período do direito antidumping 
aplicado às importações brasileiras de ácido cítrico e determinados sais de 
ácido cítrico, comumente classificadas nos itens 2918.14.00 e 2918.15.00 da 
Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, originárias da China, iniciada por 
intermédio da Circular SECEX Nº 71, de 24 de novembro de 2016, publicada no 
Diário Oficial da União - D.O.U. de 28 de novembro de 2016. 
 

• Circular SECEX Nº 48, de 11 de setembro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

12.09.2017 Fica aberto, a contar da data de publicação desta consulta pública, 
o prazo de 30 (trinta) dias para que sejam apresentadas sugestões de alteração 
das Portarias que, respectivamente, disporão sobre as informações necessárias 
para a elaboração de petições relativas à revisão de restituição prevista na 
Subseção III da Seção III do Capítulo VIII do Decreto nº 8.058, de 26 de julho de 
2013 e sobre os procedimentos relativos à elaboração de petições de 
redeterminação, conforme o art. 155 do Decreto nº 8.058, de 26 de julho de 
2013. As Portarias se encontram disponíveis para acesso no site do Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (www.mdic.gov.br) na seção “Comércio 
Exterior”, link “Defesa Comercial” opção “Consultas Públicas”. 
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/circulares_secex_201
7/Circular-SECEX-048_2017.pdf 



 

 

 

 

• Circular SECEX Nº 49, de 11 de setembro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

12.09.2017 Fica aberto, a contar da data de publicação desta consulta pública, 
o prazo de 30 (trinta) dias para que sejam apresentadas sugestões de alteração 
da Portaria que disporá sobre as informações necessárias para 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. 
A Portaria se encontra disponível para acesso no endereço eletrônico 
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/decom/Consulta_pública/
Ind_Fragmentada/Minuta_Portaria_de_habilitação_ID_Fragmentada.pdf ou por 
meio do site do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
(www.mdic.gov.br) na seção “Comércio Exterior”, link “Defesa Comercial” 
opção “Consultas Públicas”. 
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/circulares_secex_201
7/Circular-SECEX-049_2017.pdf 
 

• Resolução CAMEX Nº 77, de 21 de setembro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 22.09.2017 Alterado para 0% (zero por cento) as alíquotas do Imposto de 
Importação incidentes sobre os Bens de Informática e Telecomunicações (BIT), 
na condição de Ex- Tarifários, até 30 de junho de 2019. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/09/2017&jorn
al=1&pagina=9&totalArquivos=120 
 

• Resolução CAMEX Nº 78, de 21 de setembro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 22.09.2017 Alterada para 0% (zero por cento) as alíquotas do Imposto de 
Importação incidentes sobre Bens de Capital (BK), na condição de Ex-Tarifários. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/09/2017&jorn
al=1&pagina=9&totalArquivos=120 
 

• Memorando de Entendimento sobre o uso de Certificados de Origem Digitais 

entre Brasil e Uruguai – Publicado no D.O.U. de 19.09.2017 Com base nos 
procedimentos para emissão de Certificado de Origem Digital (COD), 
estabelecido pelo Acordo de Complementação Econômica (ACE) Nº 02 entre 
Brasil e Uruguai, e quanto à Certificação de Identificação Digital (CID), os países 
chegaram ao seguinte entendimento: Ambos os países utilizarão o Sistema 
Informático de Certificação de Origem Digital (SCOD), da Associação Latino-
Americana de Integração (ALADI), como reservatório dos CID dos funcionários 
designados para assinar, digitalmente, os Certificados de Origem Digital em 
nome de entidades emissoras de certificados de origem, previamente 
habilitadas para tais efeitos em cada país. Conforme objetivo de facilitação do 
comércio exterior, visando à redução de tempo e documentos físicos exigidos, 
o presente memorando de entendimento estabelece processo administrativo 



 

 

 

 

para reconhecimento da identificação do funcionário da entidade habilitada 
pela emissão do COD, com o objetivo de comprovar a validade dos 
documentos para ambos os países. Vale destacar que este memorando não 
traz impactos diretos a importadores e exportadores, haja vista de se tratar de 
um procedimento interno, que ambos os países encontraram para garantir a 
validade das informações emitidas pelas entidades habilitadas para emissão do 
COD. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/09/2017&jorn
al=1&pagina=28&totalArquivos=80 

 
• Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 172, de 08 de setembro de 2017 – 

Publicado(a) no D.O.U. de 12.09.2017 Dispõe sobre os procedimentos para a 
importação e a exportação de bens e produtos destinados à pesquisa 
científica ou tecnológica e à pesquisa envolvendo seres humanos, e dá outras 
providências. 
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2917036/RDC_172_2017_.pdf/433b
3940-65fe-4dfd-b4d5-9962f4b94626 
 

• Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 178, de 26 de setembro de 2017 – 

Publicado(a) no D.O.U. de 28.09.2017 Altera a Resolução da Diretoria Colegiada 
- RDC nº 142, de 17 de março de 2017, que dispõe sobre a regularização de 
produtos de higiene pessoal descartáveis destinados ao asseio corporal, que 
compreendem escovas e hastes para higiene bucal, fios e fitas dentais, 
absorventes higiênicos descartáveis, coletores menstruais e hastes flexíveis. 
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3633022/RDC_178_2017_.pdf/5500
b54d-8d86-4206-a391-e5c8d7e27dd8  
 
 
 

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, ANVISA e PATRI. 


