
 

 

 

 

         São Paulo, 10 de outubro de 2018. 

Informativo de Comércio Exterior 
ICE Nº 09 – Ano 04  

 

Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Setembro de 2018 

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

• Decreto Nº 9.495, de 06 de setembro de 2018 – Publicado no D.O.U. de 

10.09.2018 Promulga o Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos 
entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos Mexicanos, firmado 
na Cidade do México, em 26 de maio de 2015. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9495.htm 
 

• Decreto Nº 9.503, de 18 de setembro de 2018 – Publicado no D.O.U. de 

19.09.2018 Dispõe sobre a execução, no território nacional, da Resolução 2424 
(2018), de 29 de junho de 2018, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, 
que estende o regime de sanções aplicáveis à República Democrática do 
Congo até 1º de julho de 2019. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9503.htm 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.829, de 17 de setembro de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 19.09.2018 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.464, de 8 de maio de 
2014, que dispõe sobre o processo de consulta sobre classificação fiscal de 
mercadorias, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=94958 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.830, de 20 de setembro de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 21.09.2018 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=95071 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.832, de 20 de setembro de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 24.09.2018 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.627, de 11 de março 
de 2016, e a Instrução Normativa RFB nº 1.704, de 31 de março de 2017, que 
dispõem sobre o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária 
instituído pela Lei nº 13.254, de 13 de janeiro de 2016. 



 

 

 

 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=95102 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.833, de 25 de setembro de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 26.09.2018 Altera a Instrução Normativa SRF nº 680, de 2 de outubro 
de 2006, que disciplina o despacho aduaneiro de importação, e 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=95162 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.834, de 26 de setembro de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 28.09.2018 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=95253 
 

• Portaria ALF/VCP Nº 142, de 03 de setembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

04.09.2018 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=94600 
 

• Portaria ALF/FOR Nº 42, de 31 de agosto de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

05.09.2018 Disciplina o uso dos equipamentos de inspeção não invasiva de 
cargas, bagagens, veículos e unidades de carga, previstos no art. 14 da Portaria 
RFB nº 3.518, de 30 de setembro de 2011, no âmbito da jurisdição da Alfândega 
da Receita Federal do Brasil e Inspetoria da Receita Federal do Brasil do Porto 
do Pecém e dá outras providências. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=94808 
 

• Portaria COANA Nº 72, de 04 de setembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

05.09.2018  Altera a Portaria Coana nº 81, de 17 de outubro de 2017, que 
estabelece procedimentos operacionais relativos ao controle e despacho 
aduaneiro de remessa expressa internacional e à habilitação de empresa de 
transporte expresso internacional para o despacho aduaneiro de remessa 
expressa internacional, e a Portaria Coana nº 82, de 17 de outubro de 2017, que 



 

 

 

 

estabelece procedimentos operacionais relativos ao controle e despacho 
aduaneiro de remessa postal internacional. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=94652 
 

• Portaria ALF/VIT Nº 50, de 05 de setembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

06.09.2018 Dispõe sobre a Comissão de Alfandegamento da ALF/VIT. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=94661 
 

• Portaria ALF/CTA Nº 92, de 10 de setembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

11.09.2018 Altera o anexo único da Portaria ALF/CTA nº 71, de 18 de abril de 
2018. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=94738 
 

• Portaria ALF/VCP Nº 146, de 12 de setembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

13.09.2018 Disciplina os locais e as condições para entrada e saída de pessoas, 
bens e veículos terrestres em áreas alfandegadas no Aeroporto Internacional de 
Viracopos. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=94836  
 

• Portaria Conjunta RFB / SCS Nº 1.429, de 12 de setembro de 2018 – Publicado(a) 

no D.O.U. de 17.09.2018 Aprova a versão 2.0 da Nomenclatura Brasileira de 
Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no 
Patrimônio (NBS) e das Notas Explicativas da Nomenclatura Brasileira de 
Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no 
Patrimônio (NEBS). 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=94900 
 

• Portaria ALF/GRU Nº 213, de 17 de setembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

19.09.2018 Altera a Portaria ALF/GRU nº 203, de 28 de dezembro de 2017, 
publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União nº 249, de 29 de dezembro de 
2017. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=94993 
 

• Portaria ALF/URA Nº 124, de 18 de setembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

20.09.2018 "Altera a Portaria DRF/URA nº 33, de 2017." 



 

 

 

 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=95062 
 

• Portaria ALF/GRU Nº 216, de 19 de setembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

21.09.2018 Define procedimentos relativos à conclusão de trânsito aduaneiro 
acobertado por Documento de Acompanhamento de Trânsito (DAT). 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=95087 
 

• Portaria IRF/APM Nº 5, de 20 de setembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

24.09.2018 Estabelece critérios para o atendimento ao despacho de 
exportação nas atividades exercidas pela Receita Federal do Brasil no Terminal 
de Cargas do Aeroporto Internacional Pinto Martins, nos dias e horários fora do 
expediente normal. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=95108 
 

• Portaria ALF/GIG Nº 229, de 17 de setembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

25.09.2018 "Delega competências." 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=95149 
 

• Portaria ALF/PGA Nº 74, de 19 de setembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

27.09.2018 Altera a Portaria ALF/PGA nº 80 de 31 de agosto de 2011. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=95239 
 

• Portaria COANA Nº 77, de 26 de setembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

27.09.2018 Estabelece os procedimentos para execução do projeto-piloto do 
Novo Processo de Importação e o despacho aduaneiro por meio de 
Declaração Única de Importação - Duimp. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=95195 
 

• Portaria IRF/SLS Nº 4, de 25 de setembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

28.09.2018 Estabelece rotinas operacionais para a descarga direta e o 
despacho aduaneiro de importação de mercadoria a granel transportada em 
veículo procedente do exterior. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=95279 
 



 

 

 

 

• Portaria ALF/STS Nº 196, de 28 de setembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

01.10.2018 Estabelece termos e condições para a habilitação de Recintos 
Especiais para Despacho Aduaneiro de Exportação - Redex na jurisdição da 
Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Santos. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=95362 
 

• Solução de Consulta Nº 98.198, de 30 de agosto de 2018 – Publicado no D.O.U. 
de 12.09.2018 Manifesta que se aplica a NCM nº 3401.11.90 para lenço 
umedecido - lenço de falso tecido impregnado com preparação detergente à 
base dos agentes tensoativos cocoanfodiacetato dissódico e polissorbato 20, 
próprio para higiene infantil, acondicionado em pacotes contendo oitenta 
unidades. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/09/2018&jorn
al=515&pagina=163&totalArquivos=258 
 

• Solução de Consulta Nº 119, de 11 de setembro de 2018 – Publicado(a) no 
D.O.U. de 20.09.2018 Manifesta o entendimento de que as receitas decorrentes 
da venda de produtos sujeitos à incidência concentrada de PIS/Cofins por 
empresa fora da Zona Franca de Manaus fabricante ou importadora dos 
mesmos, destinados à industrialização ou ao consumo em referida área, não 
são objeto de imunidade tributária ou de não incidência dessas contribuições. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/09/2018&jorn
al=515&pagina=23&totalArquivos=69 
 

• Resolução CAMEX Nº 63, de 10 de setembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 12.09.2018 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/2092-resolucao-n-63-de-10-de-setembro-de-2018 
 

• Resolução CAMEX Nº 64, de 10 de setembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 12.09.2018 Consolida as resoluções que reduzem temporariamente a 
alíquota do Imposto de Importação por razões de desabastecimento ao 
amparo da Resolução nº 8, de 20 de julho de 2008, do Grupo Mercado Comum 
do Mercosul. 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/2093-resolucao-n-64-de-10-de-setembro-de-2018 
 

• Portaria SECEX Nº 52, de 28 de setembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 

01.10.2018 Altera a Portaria SECEX nº 23, de 14 de julho de 2011. 
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2018
/Portaria-SECEX-52_2018.pdf 



 

 

 

 

• Circular SECEX Nº 36, de 12 de setembro de 2018 – Publicado no D.O.U. de 
13.09.2018 Iniciar revisão do direito antidumping instituído pela Resolução 
CAMEX nº 71/2013 (que homologou compromisso de preços), aplicado às 
importações brasileiras de cartões semirrígidos para embalagens originárias do 
Chile. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/09/2018&jorn
al=515&pagina=48&totalArquivos=142 
 

• Portaria Interministerial Nº 42, de 06 de setembro de 2018 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 10.09.2018 Altera a Portaria Interministerial nº 170/2010 que disciplina a 
composição e funcionamento do Grupo Técnico Interministerial de Análise do 
Processo Produtivo Básico (GT-PPB) e regulamenta os procedimentos de análise 
e aprovação de Processo Produtivo Básico (PPB). 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/09/2018&jorn
al=515&pagina=42&totalArquivos=141 
 

• Decreto Legislativo Nº 150, DE 2018 – Publicado no D.O.U. de 11.09.2018 Aprova 
o texto do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e o Estado da Palestina, 
celebrado em Montevidéu, em 20 de dezembro de 2011. Aprovação do 
Congresso Nacional: O acordo foi aprovado pelo Senado Federal em março 
deste ano (PDS 34/18). 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/09/2018&jorn
al=515&pagina=3&totalArquivos=953 
 

• Decreto Legislativo Nº 149, de 2018 – Publicado no D.O.U. de 11.09.2018 Aprova 
o texto do Código Aduaneiro do Mercosul, celebrado em San Juan, em 2 de 
agosto de 2010. Aprovação pelo Congresso Nacional: O acordo foi aprovado 
pelo Plenário do Senado Federal em setembro deste ano (PDS 31/18) e pelo 
Plenário da Câmara dos Deputados em junho de 2017 (PDC 708/17). 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/09/2018&jorn
al=515&pagina=3&totalArquivos=953 
 

• ANVISA - Despachos Nº 225, 226 e 227, de 11 de setembro de 2018 – Publicados 
no D.O.U. de 13.09.2018 Publicada a formalização da redistribuição das 
relatorias dos processos de regulação da Anvisa. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/09/2018&jorn
al=515&pagina=68&totalArquivos=142 
 

• Despacho do Presidente da República, Publicado(a) no D.O.U. de 19.09.2018 
Encaminha ao Senado Federal, para apreciação, do nome do Senhor 
RODRIGO SERGIO DIAS, para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária - ANVISA, na vaga decorrente do término do mandato 
do Senhor Jarbas Barbosa da Silva Junior. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/09/2018&jorn
al=515&pagina=2&totalArquivos=129 
 



 

 

 

 

• ANTT – Aviso de Tomada de Subsídio Nº 12/2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 
19.09.2018 Comunica que realizará Tomada de Subsídio com o objetivo de 
obter contribuições e informações para construção da Agenda Regulatória da 
ANTT para o biênio 2019/2020. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/09/2018&jorn
al=530&pagina=119 
 

• MS – Decreto de 20 de setembro de 2018 – Publicado no D.O.U. de 21.09.2018 
WILLIAM DIB é nomeado para exercer o cargo de Diretor-Presidente da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, com mandato até 21 de dezembro 
de 2019. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=529&pagina=1&
data=21/09/2018&totalArquivos=55 
 

• Resolução INPI Nº 226, de 20 de setembro de 2018 – Publicado(a) no D.O.U. de 
24.09.2018 Dispõe sobre a recuperação das Guias de Recolhimento da União - 
GRU, emitidas e pagas. Devolução de prazo para peticionar. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/09/2018&jorn
al=515&pagina=39&totalArquivos=170 
 

• Resolução BCB Nº 4.687, de 25 de setembro de 2018 – Publicado no D.O.U. de 

27.09.2018 Atualiza regulamentação das operações de equalização no âmbito 
do Proex. Entre as medidas está o estabelecimento de normas e procedimentos 
para as situações de liquidação antecipada dos financiamentos. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/09/2018&jorn
al=515&pagina=21&totalArquivos=96  
 
 

 

Atenciosamente,  
 
 

Ricardo de Nobrega 

Gerente de Comércio Exterior  

 

 

 

 

 

 

 

Fontes consultadas para compilação de dados: Presidência da República, Portal Legislativo, 

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Ministério da Saúde, Receita Federal do 
Brasil, Secretaria de Comércio Exterior, Câmara de Comércio Exterior, ANVISA, INPI, ANTT, BCB e 
PATRI. 


