
 

 

 

 

       São Paulo, 07 de dezembro de 2017. 

Informativo de Comércio Exterior 
ICE Nº 11 – Ano 03  

 

Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Novembro de 2017 

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

• Lei Nº 13.506 de 13 de novembro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 14.11.2017 

Dispõe sobre o processo administrativo sancionador na esfera de atuação do 
Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários; e dá outras 
providências. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13506.htm 

 
 

• Decreto Nº 9.195, de 9 de novembro de 2017 – Publicado no D.O.U. de 

10.11.2017 Institui o Sistema Eletrônico de Monitoramento de Barreiras às 
Exportações - SEM Barreiras. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9195.htm 
 

• Decreto Nº 9.200, de 21 de novembro de 2017 – Publicado no D.O.U. de 

22.11.2017 Dispõe sobre a execução, no território nacional, da Resolução 2375 
(2017), de 11 de setembro 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/D9200.htm 
 

• Decreto Nº 9.201, de 21 de novembro de 2017 – Publicado no D.O.U. de 

22.11.2017 Dispõe sobre a execução, no território nacional, da Resolução 2374 
(2017), de 5 de setembro de 2017, do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas, que estabelece o regime de sanções aplicáveis ao Mali. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9201.htm 
 

• Decreto Nº 9.202, de 21 de novembro de 2017 – Publicado no D.O.U. de 

22.11.2017 Dispõe sobre a execução, no território nacional, da Resolução 2368 
(2017), de 20 de julho de 2017, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, 
que atualiza e fortalece o regime de sanções em vigor contra indivíduos e 
entidades associados ao Estado Islâmico no Iraque e no Levante e à Al-Qaeda. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9202.htm 
 

• Decreto Nº 8.454, de 20 de maio de 2015 – Republicado no D.O.U. de 24.11.2017 
Republica o Apêndice I, que lista os itens da NCM SH-2007 sujeitos a requisitos 



 

 

 

 

específicos de origem, por ter saído com omissão das notas de rodapé no DOU 
de 21 de maio de 2015, Seção 1. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=2&
data=24/11/2017 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.759, de 13 de novembro de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 14.11.2017 Altera a Instrução Normativa SRF nº 680, de 2 de outubro 
de 2006, que disciplina o despacho aduaneiro de importação. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=87844 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.761, de 20 de novembro 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 21.11.2017 Dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação de 
informações à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) relativas a 
operações liquidadas em espécie. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=88018 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.763, de 21 de novembro de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 22.11.2017 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. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=88072 
 

• Instrução Normativa RFB Nº 1.764, de 22 de novembro de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 23.11.2017 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.571, de 2 de julho de 
2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação de informações 
relativas às operações financeiras de interesse da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, e a Instrução Normativa RFB nº 1.680, de 28 de dezembro de 2016, que 
dispõe sobre a identificação das contas financeiras em conformidade com o 
Padrão de Declaração Comum (Common Reporting Standard - CRS). 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=88131 
 

• Portaria ALF/PCE Nº 9, de 14 de novembro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

16.11.2017 Regulamenta o acesso de servidores da Alfândega do Pecém à 
área alfandegada do Terminal Portuário do Pecém. 



 

 

 

 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=87887 
 

• Portaria COANA Nº 85, de 14 de novembro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

17.11.2017 Dispõe sobre o despacho aduaneiro de importação na modalidade 
de “despacho sobre águas OEA”. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=87934 
 

• Portaria ALF/STS Nº 159, de 19 de novembro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

21.11.2017 Dispensa escaneamento das cargas desembaraçadas nos termos 
da Portaria COANA nº 85, de 14 de novembro de 2017 (Despacho sobre águas-
OEA). 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=88046 
 

• Portaria ALF/VIT Nº 157, de 16 de novembro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

21.11.2017 Dispõe sobre o agendamento da verificação física de mercadoria 
submetida a despacho aduaneiro de importação em recinto alfandegado 
jurisdicionado pela Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Vitória e 
determina outras providências. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=88042 
 

• Portaria COANA Nº 96, de 20 de novembro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

21.11.2017 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=88019 
 

• Portaria IRF/SBA Nº 2, de 22 de novembro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

24.11.2017 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=88195 
 

• Portaria ALF/VIT Nº 161, de 23 de novembro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

24.11.2017 Revoga a Portaria ALF/VIT nº 85, de 3 de junho de 2015. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=88190 



 

 

 

 

• Ato Declaratório Executivo COSIT Nº 41, de 10 de novembro de 2017 – Publicado 

no sítio da RFB na internet em 10.11.2017 Divulga taxas de câmbio para fins de 
elaboração de balanço relativo ao mês de outubro de 2017. 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&
idAto=87820 
 

• Ato Declaratório Executivo COSIT Nº 42, de 23 de novembro de 2017 – Publicado 

no sítio da RFB na internet em 23.11.2017 Divulga a cotação média do dólar dos 
Estados Unidos da América no mês de outubro 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=88178 
 

• Solução de Consulta Nº 98.473, de 16 de outubro de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 27.11.2017 Estabelece o código NCM 3303.00.10 para Água de 
perfume ("Eau de parfum") com 18 %, em peso, de óleo de perfume 
(composição aromática), apresentado em frasco de vidro de 100 ml. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=10
3&data=27/11/2017 
 

• Solução de Consulta Nº 98.474, de 16 de outubro de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 27.11.2017 Estabelece o código NCM 3303.00.10 para Água de 
perfume ("Eau de parfum") com 15 %, em peso, de óleo de perfume 
(composição aromática), apresentado em frasco de vidro de 100 ml. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=10
3&data=27/11/2017 
 

• Resolução CAMEX Nº 88, de 10 de novembro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 13.11.2017 Condiciona o apoio oficial brasileiro à exportação à assinatura da 
Declaração de Compromisso do Exportador, em atendimento aos 
compromissos assumidos pelo Brasil como parte da Convenção sobre o 
Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações 
Comerciais Internacionais. 
http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-
camex/em-vigor/1945-resolucao-n-88-de-10-de-novembro-de-2017 
 

• Circular SECEX Nº 61, de 10 de novembro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

13.11.2017  Prorrogar por até dois meses, a partir de 24 de dezembro de 2017, o 
prazo para conclusão da revisão de final de período do direito antidumping 
aplicado às exportações para o Brasil de filmes de PET, usualmente classificadas 



 

 

 

 

nos itens 3920.62.19, 3920.62.91 e 3920.62.99 da Nomenclatura Comum do 
Mercosul - NCM, originárias dos Emirados Árabes Unidos, do México e da 
Turquia, iniciada por intermédio da Circular SECEX no 12, de 23 de fevereiro de 
2017, publicada no D.O.U. de 24 de fevereiro de 2017. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=31
&data=13/11/2017  
 

• Circular SECEX N° 63, de 22 de novembro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. de 

23.11.2017 Torna públicas as propostas de modificação da Nomenclatura 
Comum do MERCOSUL - NCM e da Tarifa Externa Comum em análise pelo 
Departamento de Negociações Internacionais (DEINT), 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 (CT-1). 
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/circulares_secex_201
7/Circular-SECEX-063_2017.pdf 
 

• Resolução RDC Anvisa Nº 188, de 13 de novembro de 2017 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 16.11.2017 Dispõe sobre a atualização do Anexo I (Listas de 
Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle 
Especial) da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998. 
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/361630 
 

• Resolução ANTT Nº 5.581, de 22 de novembro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 23.11.2017 Altera a Resolução ANTT nº 5.232/2016, que aprova as Instruções 
Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos 
Perigosos, e seu anexo. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/11/2017&jorn
al=515&pagina=88&totalArquivos=112 
 

• Resolução ANTT Nº 5.583, de 22 de novembro de 2017 – Publicado(a) no D.O.U. 

27.11.2017 Estabelece procedimentos e limitações para o cadastro de veículo 
em frota de empresa habilitada para o transporte rodoviário internacional de 
cargas entre o Brasil e o Peru. 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/11/2017&jorn
al=515&pagina=149&totalArquivos=248  
 
 
 

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, Agência Nacional de 
Transportes Terrestre, ANVISA e PATRI. 


