
 

 

 

 

       São Paulo, 06 de novembro de 2017. 

Informativo de Comércio Exterior 
ICE Nº 10 – Ano 03  

 

Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Outubro de 2017 

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

 

• Decreto Nº 9.167, de 11 de outubro de 2017 – Publicado no D.O.U. de 13.10.2017  

Promulga o Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Angola, firmado em Luanda, em 1º de abril de 2015. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9167.htm 
 

• Decreto Nº 9.170, de 16 de outubro de 2017 – Publicado no D.O.U. de 17.10.2017 

Dispõe sobre a execução, no território nacional, da Resolução 2371 (2017), de 5 
de agosto de 2017, do Conselho de Segurança das Nações Unidas que reforça 
e atualiza o regime de sanções aplicáveis à República Popular Democrática da 
Coreia. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9170.htm 
 

• 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 
 

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

D.O.U. de 04.10.2017 (Retificação). 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=86799 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.751, de 16 de outubro de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 18.10.2017 Dispõe sobre a permissão de acesso do contribuinte aos 
serviços disponíveis no Atendimento Virtual (e-CAC) da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB). 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=87210 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.753, de 30 de outubro de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 31.10.2017 Dispõe sobre os procedimentos para anular os efeitos dos 



 

 

 

 

atos administrativos emitidos com base em competência atribuída por lei 
comercial que contemplem modificação ou adoção de novos métodos ou 
critérios contábeis. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=87571  
 

• 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. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=86763 
 

• 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 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. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=86796 
 

• 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. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=86797  
 

• Portaria ALF/ITJ Nº 51, de 26 de setembro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

03.10.2017 Delega competências ao Inspetor-Chefe Adjunto, aos Chefes de 
Seção e Equipe e a servidores da Alfândega da Receita Federal do Brasil no 
Porto de Itajaí, e dá outras providências. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=86792 
 



 

 

 

 

• Portaria MF Nº 430, de 09 de outubro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

11.10.2017 Aprova o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB). 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=87025 
 

• Portaria DRF/FOZ Nº 225, de 16 de outubro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

18.10.2017 Estabelece procedimentos a serem observados no regime especial 
de Trânsito Aduaneiro Simplificado na jurisdição da DRF/Foz. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=87241 
 

• Portaria COANA Nº 81, de 17 de outubro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

18.10.2017 Dispõe sobre 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. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=87216 
 

• Portaria COANA Nº 82, de 17 de outubro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

18.10.2017 Dispõe sobre procedimentos operacionais relativos ao controle e 
despacho aduaneiro de remessa postal internacional. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=87209 
 

• Portaria DRF/FOZ Nº 224, de 16 de outubro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

23.10.2017 Disciplina os procedimentos de vigilância e controle aduaneiro na 
Zona Primária da instalação portuária e operacionais do Porto do Rio Iguaçu 
Terminal Fluvial e Comércio Ltda. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=87340 
 

• Portaria DRF/FOZ Nº 226, de 20 de outubro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

24.10.2017 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=87379  
 



 

 

 

 

• Portaria ALF/SPE Nº 78, de 23 de outubro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

24.10.2017 Dispõe, de forma complementar à IN SRF nº 248, de 2002, sobre a 
utilização da Declaração de Trânsito de Contêiner (DTC), no âmbito da 
Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Suape(ALF/SPE). 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=87353  
 

• Portaria RFB Nº 2.860, de 25 de outubro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

27.10.2017 Dispõe sobre a apresentação de documento sem reconhecimento 
de firma e de cópia simples para solicitação de serviços no âmbito da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=87453  
 

• Ato Declaratório Executivo COSIT Nº 35, de 02 de outubro de 2017 – Publicado no 

sítio da RFB na internet em 03.10.2017 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 outubro de 2017. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=86798 
 

• Ato Declaratório Executivo COSIT Nº 34, de 02 de outubro de 2017 – Publicado no 

sítio da RFB na internet em 04.10.2017 Divulga a cotação média do dólar dos 
Estados Unidos da América no mês de setembro do ano-calendário de 2017, 
para efeito da apuração do ganho de capital na alienação de moeda 
estrangeira mantida em espécie. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=86835 
 

• Ato Declaratório Executivo COSIT Nº 36, de 06 de outubro de 2017 – Publicado no 

sítio da RFB na internet em 06.10.2017 Divulga taxas de câmbio para fins de 
elaboração de balanço relativo ao mês de setembro de 2017. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=86897 
 

• Ato Declaratório Executivo COSIT Nº 37, de 16 de outubro de 2017 – Publicado no 

sítio da RFB na internet em 18.10.2017 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 novembro de 2017. 



 

 

 

 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=87245 
 

• Ato Declaratório Executivo COANA Nº 12, de 25 de outubro de 2017 – 

Publicado(a) no D.O.U. de 26.10.2017 Disciplina as características dos dispositivos 
de segurança a serem aplicados em veículos e unidades de carga a serem 
submetidos ao Regime de Trânsito Aduaneiro. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=87431  
 

• Solução de Consulta COSIT Nº 98.419, de 29 de setembro de 2017 – Publicado(a) 

no D.O.U. de 10.10.2017 ASSUNTO: Classificação de Mercadorias - EMENTA: 
Código NCM: 3304.99.90, Ex 02 da Tipi Mercadoria: Protetor solar sem 
propriedades bronzeadoras, com fator de proteção solar 15 (FPS15) contra os 
raios UVA e UVB, na forma de loção emulsionada para uso externo, contendo 
substância que proporciona coloração instantânea e temporária da pele e 
facilmente removível com água, apresentada em frascos plásticos com 
vaporizador, com capacidades de 125 ml e de 237 ml. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=86953 
 

• Solução de Consulta COSIT Nº 98.420, de 29 de setembro de 2017 – Publicado(a) 

no D.O.U. de 10.10.2017 ASSUNTO: Classificação de Mercadorias - EMENTA: 
Código NCM: 3304.99.90, Ex 02 da Tipi Mercadoria: Protetor solar sem 
propriedades bronzeadoras, com fator de proteção solar 30 (FPS30) contra os 
raios UVA e UVB, na forma de loção emulsionada para uso externo, contendo 
substância que proporciona coloração instantânea e temporária da pele e 
facilmente removível com água, apresentada em frascos plásticos com 
vaporizador, com capacidades de 125 ml e de 237 ml. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=86954 
 

• Solução de Consulta COSIT Nº 98.414, de 25 de setembro de 2017 – Publicado(a) 

no D.O.U. de 18.10.2017 ASSUNTO: Classificação de Mercadorias - EMENTA: 
Código NCM: 3304.99.90 Mercadoria: Preparação cosmética obtida pela 
mistura de óleos essenciais e extratos de frutas e sementes/raiz, tais como: óleo 
de cártamo (Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil), óleo de semente de 
girassol (Helianthus Annus [sunflower] Seed oil), óleo de caroço de damasco 
(Prunus Armeniaca Kernel oil), óleo da fruta baunilha (Vanilla Planifolia Fruit Oil), 
extrato de abacate (Persea Gratíssima (Avocado) Fruit Extract), extrato da raiz 
de valeriana (Valeriana Officinalis Root Extract), todos condicionantes, entre 



 

 

 

 

outros componentes, com a função de cuidar (hidratar) a pele do corpo, 
podendo ser usada na massagem e no banho, acondicionada para venda a 
retalho em frasco de plástico com válvula dosadora. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=87185 
 

• Solução de Consulta COSIT Nº 98.415, de 25 de setembro de 2017 – Publicado(a) 

no D.O.U. de 18.10.2017 ASSUNTO: Classificação de Mercadorias - EMENTA: 
Código NCM: 3304.99.90 Mercadoria: Preparação cosmética obtida pela 
mistura de óleos essenciais, tais como óleo de semente de girassol (Helianthus 
Annus [sunflower] Seed oil), óleo de farelo de arroz (Oryza Sativa [Rice] Bran oil), 
óleo de jojoba (Simmondsia Chinensis [Jojoba] Seed Oil), condicionantes, 
Tocopherol, antioxidante, entre outros componentes, com a função de cuidar 
(hidratar) a pele do corpo, podendo ser usada na massagem e no banho, de 
imersão e de ducha, acondicionada para venda a retalho em frasco de 
plástico com válvula dosadora. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=87186 
 

• Portaria SECEX Nº 38, de 03 de outubro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

04.10.2017 Altera a Portaria SECEX nº 14, de 22 de março de 2017, para dar nova 
redação aos arts. 1º e 4º. 
http://portal.siscomex.gov.br/conheca-o-portal/exportacao-por-meio-de-
declaracao-unica-de-exportacao-du-e/ambiente-de-validacao-portal-unico-
siscomex/PortariaSECEXn38.pdf 
 

• Portaria SECEX Nº 41, de 20 de outubro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. 

23.10.2017 Aprova a 7ª Edição do Manual do Sistema de Drawback Isenção. 
http://portal.siscomex.gov.br/informativos/manuais/Manualdrawbackisencao7e
d.pdf 
 

• Portaria Interministerial Nº 72, de 11 de outubro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 13.10.2017 Altera o Processo Produtivo Básico (PPB) para o produto 
"Preparações utilizadas em alimentos, cosméticos e bebidas (exceto à base de 
substâncias odoríferas)”. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/10/2017&jorn
al=1&pagina=42&totalArquivos=116 
 

• Resolução CAMEX Nº 80, de 17 de outubro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. 

18.10.2017 Altera 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=18/10/2017&jorn
al=1&pagina=3&totalArquivos=220 
 

• Resolução CAMEX Nº 81, de 17 de outubro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

18.10.2017 Altera para 0% (zero por cento) as alíquotas do Imposto de 
Importação incidentes sobre Bens de Capital (BK), na condição de Ex-Tarifários, 
até 30 de junho de 2019. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/10/2017&jorn
al=1&pagina=4&totalArquivos=220 
 

• Resolução CAMEX Nº 82, de 17 de outubro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

18.10.2017 Homologa compromisso de preço e prorroga direito antidumping 
definitivo, por um prazo de até 5 anos, aplicado às importações de ácido cítrico 
e determinados sais de ácido cítrico (ACSM), originárias da China - - Processo: 
MDIC/SECEX 52272.002019/2016-60; Produto: ácido cítrico e determinados sais 
de ácido cítrico (NCMs 2918.14.00 e 2918.15.00); Origem: China; Prorrogação da 
aplicação de antidumping: Prorroga até 5 anos, aplicado às importações 
brasileiras. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/10/2017&jorn
al=1&pagina=11&totalArquivos=220 
 

• Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa Nº 179, de 27 de setembro de 2017 

– Publicado(a) no D.O.U. de 02.10.2017 Altera procedimentos administrativos 
para concessão da Certificação de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) de 
Medicamentos, Produtos para Saúde, Cosméticos, Perfumes, Produtos de 
Higiene Pessoal, Saneantes e Insumos Farmacêuticos. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/10/2017&jorn
al=1&pagina=55&totalArquivos=88 
 

• Circular BCB Nº 3.853, de 18 de outubro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

19.10.2017 Institui tarifa sobre as operações realizadas pelas instituições 
financeiras no âmbito do Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos 
(CCR) - O Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos (CCR) foi firmado 
em 1982 no âmbito da Associação Latino-Americana de Integração (Aladi) 
com o propósito de facilitar o intercâmbio comercial da região, ao reduzir as 
transferências internacionais. São signatários dos convênios os Bancos Centrais 
da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru, 
Uruguai, Venezuela e República Dominicana. O mecanismo do CCR se 
constitui, na prática, de um Sistema de Compensação de Pagamentos 



 

 

 

 

operacionalizado pelos bancos centrais participantes, por meio de 
compensações quadrimestrais. Após o encerramento de cada período de 
compensação, somente se transfere ou se recebe, segundo resulte deficitário 
ou superavitário, o saldo global do banco central de cada país perante os 
demais. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=13&
data=19/10/2017 
 
  
 

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, ANVISA 

e PATRI. 


