
CIRCULAR SINDICOMIS SI/310/17 

 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 

 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.737, DE 15 DE SETEMBRO DE 2017 

 

DOU de 04/10/2017 (nº 191, Seção 1, pág. 26) 

 

Retificação 

 

Na Instrução Normativa nº 1.737, de 15 de setembro de 2017, publicada no DOU de 18 de 

setembro de 2017, Seção.1, página 25, no Artigo 2º, inciso XII: 

 

onde se lê:  

" de 30 (trinta) dias contados (...)", 

leia-se: 

"a) de 30 (trinta) dias contados (...)"; e 

 

onde se lê: 

"de 20 (vinte) 

dias contados (...)", 

leia-se: 

"b) de 20 (vinte) dias contados (...)" 

 

 

 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 

 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.744, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017 

 

DOU de 27/09/2017 (nº 186, Seção 1, pág. 32) 

 

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. 

 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SUBSTITUTO, no uso da atribuição que 

lhe confere o inciso III do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do 

Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 2012, resolve: 

Art. 1º - O art. 47 da Instrução Normativa RFB nº 1.471, de 30 de maio de 2014, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 47 - O reconhecimento do direito creditório ao ressarcimento previsto no art. 

52-A da Lei nº 10.893, de 2004, caberá aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil 

em exercício nas Alfândegas do Porto de Belém e do Porto de Manaus. 

javascript:link('1')
javascript:link('1')
javascript:link('1')
javascript:link('2')
javascript:link('3')
javascript:link('4')
javascript:link('5')
javascript:link('5')


Parágrafo único - Os recursos contra decisões proferidas no exercício da competência 

de que trata o caput, fundamentados no art. 56 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, 

serão decididos em última instância pelo titular da Superintendência Regional da Receita 

Federal do Brasil na 2ª Região Fiscal." 

Art. 2º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário 

Oficial da União. 

 

PAULO RICARDO DE SOUZA CARDOSO 

 

 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 

 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.745, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017 

 

DOU de 28/09/2017 (nº 187, Seção 1, pág. 59) 

 

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. 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SUBSTITUTO, no uso da atribuição que 

lhe confere o inciso III do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do 

Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto 

no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e nos arts. 2º e 3º da Portaria MF nº 350, 

de 16 de outubro de 2002, resolve: 

Art. 1º - Os arts. 2º e 21 da Instrução Normativa RFB nº 1.603, de 15 de dezembro de 

2015, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2º - .................................................................................. 

............................................................................................ 

§ 3º - Nos casos de habilitação de que tratam os itens 1, 3 e 5 da alínea"a" do inciso 

I do caput na submodalidade expressa prevista na referida alínea "a", o pedido será feito 

no Portal Habilita, disponível no endereço <https://portalunico.siscomex.gov.br/portal>." 

(NR) 

"Art. 21 - Novo requerimento de revisão de estimativa, protocolado nos termos do 

art. 5º será apreciado somente após decorrido o prazo de 6 (seis) meses contado da data 

do protocolo do último requerimento que tiver sido indeferido." (NR) 

Art. 2º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário 

Oficial da União. 

 

PAULO RICARDO DE SOUZA CARDOSO 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA  RFB Nº 1.748, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 

 

DOU de 02/10/2017, seção 1, pág. 25) 

 

Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.711, de 16 de junho de 2017, que regulamenta 

o Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) instituído pela Medida 

Provisória nº 783, de 31 de maio de 2017, no âmbito da Secretaria da Receita Federal 

do Brasil (RFB). 

 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SUBSTITUTO, no uso da atribuição 

que lhe confere o inciso III do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do 

Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto na 

Medida Provisória nº 783, de 31 de maio de 2017, e na Medida Provisória nº 804, de 29 de 

setembro de 2017, resolve: 

 

Art. 1º Os arts. 3º, 4º e 8º da Instrução Normativa RFB nº 1.711, de 16 de junho de 

2017, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 3º ................................................................................ 

 

§ 4º Para os requerimentos de adesão realizados no mês de outubro de 2017: 

  

I - os pagamentos à vista e em espécie de que tratam os incisos I e III do 

caput e o inciso I do § 2º vencíveis nos meses de agosto e setembro deverão ser 

efetuados cumulativamente com a parcela do pagamento à vista e em espécie referente 

ao mês de outubro de 2017; 

  

II - os pagamentos referentes à 1ª (primeira), à 2ª (segunda) e à 3ª (terceira) 

prestações do parcelamento de que trata o inciso II do caput deverão ser efetuados 

cumulativamente no mês de outubro de 2017. 

 
 “Art. 4º A adesão ao Pert será formalizada mediante requerimento protocolado 

exclusivamente no sítio da RFB na Internet, no endereço http://rfb.gov.br, até o dia 31 de outubro 

de 2017, e abrangerá os débitos indicados pelo sujeito passivo na condição de contribuinte ou 

responsável. 

  

§ 4º O requerimento de adesão produzirá efeitos somente depois de confirmado 

o pagamento do valor à vista ou da 1ª (primeira) prestação, que deverá ser efetuado até 

o último dia útil do mês de outubro de 2017, e cujo valor deverá ser apurado em 

conformidade com a modalidade pretendida dentre as previstas no art. 3º. 

  

 “Art. 8º ............................................................................ 

 

§ 2º A comprovação do pedido de desistência e da renúncia de ações judiciais 

deverá ser apresentada à unidade da RFB do domicílio fiscal do sujeito passivo até 31 de 

outubro de 2017. 

  

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário 

Oficial da União. 

 

PAULO RICARDO DE SOUZA CARDOSO 
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MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIRETORIA COLEGIADA 

 

ANVISA 

 

CONSULTA PÚBLICA Nº 397, DE 27 DE SETEMBRO DE 2017 

 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições 

que lhe confere o art. 15, III e IV aliado ao art. 7º, III, e IV, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 

1999, o art. 53, III, §§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I 

da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve submeter à 

consulta pública, para comentários e sugestões do público em geral, proposta de ato normativo 

em Anexo, conforme deliberado em reunião realizada em 19 de setembro de 2017, e eu, Diretor-

Presidente, determino a sua publicação. 

Art. 1º - Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para envio de comentários e 

sugestões ao texto da proposta de resolução que dispõe sobre os aditivos alimentares e 

coadjuvantes de tecnologia autorizados para uso em leite em pó, conforme Anexo. 

Parágrafo único - O prazo de que trata este artigo terá início 7 (sete) dias após a data de 

publicação desta Consulta Pública no Diário Oficial da União. 

Art. 2º - A proposta de ato normativo estará disponível na íntegra no portal da Anvisa na 

internet e as sugestões deverão ser enviadas eletronicamente por meio do preenchimento de 

formulário específico, disponível no endereço: 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=34521  

§ 1º As contribuições recebidas são consideradas públicas e estarão disponíveis a 

qualquer interessado por meio de ferramentas contidas no formulário eletrônico, no menu 

"resultado", inclusive durante o processo de consulta. 

§ 2º - Ao término do preenchimento do formulário eletrônico será disponibilizado ao 

interessado número de protocolo do registro de sua participação, sendo dispensado o envio postal 

ou protocolo presencial de documentos em meio físico junto à Agência. 

§ 3º - Em caso de limitação de acesso do cidadão a recursos informatizados será permitido 

o envio e recebimento de sugestões por escrito, em meio físico, durante o prazo de consulta, para 

o seguinte endereço: Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ Gerência-Geral de Alimentos - 

GGALI, SIA trecho 5, Área Especial 57, Brasília-DF, CEP 71.205-050. 

§ 4º - Excepcionalmente, contribuições internacionais poderão ser encaminhadas em meio 

físico, para o seguinte endereço: Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Assessoria de Assuntos 

Internacionais - AINTE, SIA trecho 5, Área Especial 57, Brasília-DF, CEP 71.205-050. 

Art. 3º - Findo o prazo estipulado no art. 1º, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

promoverá a análise das contribuições e, ao final, publicará o resultado da consulta pública no 

portal da Agência. 

Parágrafo único - A Agência poderá, conforme necessidade e razões de conveniência e 

oportunidade, articular-se com órgãos e entidades envolvidos com o assunto, bem como aqueles 

que tenham manifestado interesse na matéria, para subsidiar posteriores discussões técnicas e a 

deliberação final da Diretoria Colegiada. 

 

JARBAS BARBOSA DA SILVA JR. 
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