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Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Fevereiro de 2021 

1- Resumo de legislação de comércio exterior no mês de Fevereiro de 2021 

 Decreto Nº 10.617, de 05 de fevereiro de 2021 – Publicado no D.O.U. de 

08/02/2021 Altera o Decreto nº 9.931, de 23 de julho de 2019, que institui o 

Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10617.htm 

 

 Ministério das Relações Exteriores - Assinado Acordo do Mercosul sobre 

Comércio Eletrônico Assinado Acordo de Comércio Eletrônico no âmbito do 

Mercosul, a fim de facilitar as transações digitais. Segundo o texto, nenhum dos 

países imporá impostos de importação (direitos alfandegários) sobre as 

transmissões eletrônicas. Entretanto, não há impedimento quanto aos impostos 

internos, taxas e/ou demais encargos, desde que compatíveis com os Acordos 

da OMC. O texto também prevê o livre fluxo de dados, a exigência de 

proteção aos dados pessoais e proteção do consumidor. O texto ainda será 

encaminhado para o Congresso Nacional para que seja aprovado. Após a 

aprovação, deverá ser ratificado pelo Presidente para posterior publicação em 

DOU. 

https://patri-

pp.s3.amazonaws.com/public/uploads/9448294fd7c218376aea0a65a2dcb0d1.

pdf 

 

 Instrução Normativa RFB Nº 2009, de 19 de fevereiro de 2021 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 23/02/2021 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.947, de 7 de maio de 

2020, que estabelece, em caráter temporário, procedimentos e prazos para 

formalização dos pedidos de aplicação e de extinção da aplicação dos 

regimes aduaneiros especiais e aplicados em áreas especiais durante o estado 

de emergência de saúde pública decorrente da doença pelo Coronavírus 

identificado em 2019 (Covid-19). 

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

idAto=115434  

 

 Portaria COANA Nº 4, de 01 de fevereiro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

05/02/2021 Estabelece a cotação média do dólar dos Estados Unidos da 

América, referente aos anos-calendários de 2016 a 2020, para fins de apuração 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10617.htm
https://patri-pp.s3.amazonaws.com/public/uploads/9448294fd7c218376aea0a65a2dcb0d1.pdf
https://patri-pp.s3.amazonaws.com/public/uploads/9448294fd7c218376aea0a65a2dcb0d1.pdf
https://patri-pp.s3.amazonaws.com/public/uploads/9448294fd7c218376aea0a65a2dcb0d1.pdf
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=115434
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=115434


 

 
 

 

da estimativa da capacidade financeira da pessoa jurídica que solicitar 

habilitação de responsável legal no Siscomex. 

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

idAto=115217 

 

 Portaria COANA Nº 5, de 24 de fevereiro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

26/02/2021 Regulamenta a simplificação dos procedimentos de trânsito 

aduaneiro por meio de gestão de riscos e estabelece os requisitos para 

monitoramento de veículos terrestres. 

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

idAto=115572  

 

 Portaria ALF/GRU Nº 6, de 04 de fevereiro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

08/02/2021 Regulamenta o retorno de carga entregue indevidamente no 

Terminal de Carga Aérea de Importação. 

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

idAto=115226 

 

 Ato Declaratório Executivo COANA Nº 2, de 17 de fevereiro de 2021 – 

Publicado(a) no D.O.U. de 26/02/2021 Altera o Ato Declaratório Executivo 

Coana Nº 12, de 5 de novembro de 2018, que estabelece prazos, condições e 

procedimentos a serem observados pelos intervenientes na prestação de 

informações no módulo de Controle de Carga e Trânsito (CCT) do Portal 

Siscomex sobre as operações que executarem com cargas de exportação. 

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

idAto=115571  

 

 Resolução GECEX Nº 153, de 4 de fevereiro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

08/02/2021 Aprova o Regimento Interno do Conselho Consultivo do Setor 

Privado da Câmara de Comércio Exterior. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-153-de-4-de-fevereiro-

de-2021-302570772 

 

 Resolução GECEX Nº 154, de 11 de fevereiro de 2021 – Publicada no D.O.U de 

12/02/2021 Publicada resolução que inseriu novos representantes ao Conselho 

Consultivo do Setor Privado (Conex) da Camex. Foram inseridos novos 

representantes da comunidade acadêmica (Marcus Jank e Romero Tavares), 

de entidades de defesa de consumidores (Instituto de Defesa Coletiva) e de 

empresas representantes do Agronegócio (BRF S.A). 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-154-de-11-de-

fevereiro-de-2021-303474856  

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=115217
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=115217
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=115572
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=115572
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=115226
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=115226
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=115571
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=115571
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-153-de-4-de-fevereiro-de-2021-302570772
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-153-de-4-de-fevereiro-de-2021-302570772
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-154-de-11-de-fevereiro-de-2021-303474856
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-154-de-11-de-fevereiro-de-2021-303474856


 

 
 

 

 Resolução GECEX Nº 155, de 11 de fevereiro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

17/02/2021 Altera para zero por cento as alíquotas do Imposto de Importação 

incidentes sobre os Bens de Capital que menciona, na condição de Ex-tarifários. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-155-de-11-de-

fevereiro-de-2021-303795062 

 

 Resolução GECEX Nº 156, de 11 de fevereiro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

17/02/2021 Altera para zero por cento as alíquotas do Imposto de Importação 

incidentes sobre os Bens de Informática e Telecomunicações que menciona, na 

condição de Ex-tarifários. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-156-de-11-de-

fevereiro-de-2021-303741612 

 

 Resolução GECEX Nº 157, de 11 de fevereiro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

17/02/2021 Altera a Resolução Gecex nº 134, de 23 de dezembro de 2020, que 

prorroga direito antidumping definitivo aplicado às importações brasileiras de 

Resina de polipropileno(PP) originárias da República da África do Sul e da 

República da Índia. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-157-de-11-de-

fevereiro-de-2021-303754781  

 

 Resolução GECEX Nº 158, de 11 de fevereiro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

17/02/2021 Altera o Anexo II da Resolução nº 125, de 15 de dezembro de 2016 – 

inclusão do item Anidro para fabricação de detergentes em pó por secagem 

em torre spray e por dry mix (NCM 2833.11.10 Ex 001) com redução da alíquota 

do imposto de importação. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-158-de-11-de-

fevereiro-de-2021-303741689  

 

 Resolução GECEX Nº 161, de 22 de fevereiro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

23/02/2021 Concede redução temporária da alíquota do Imposto de 

Importação ao amparo da Resolução nº 49, de 07 de novembro de 2019, do 

Grupo Mercado Comum do MERCOSUL e altera o Anexo II da Resolução nº 125, 

de 15 de dezembro de 2016, da Câmara de Comércio Exterior. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-161-de-22-de-

fevereiro-de-2021-304694676 

 

 Resolução GECEX Nº 162, de 22 de fevereiro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

23/02/2021 Concede redução temporária, para zero por cento, da alíquota do 

Imposto de Importação ao amparo do artigo 50, alínea d, do Tratado de 

Montevidéu de 1980, internalizado pelo Decreto Legislativo nº 66, de 16 de 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-155-de-11-de-fevereiro-de-2021-303795062
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-155-de-11-de-fevereiro-de-2021-303795062
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-156-de-11-de-fevereiro-de-2021-303741612
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https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-157-de-11-de-fevereiro-de-2021-303754781
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-157-de-11-de-fevereiro-de-2021-303754781
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-158-de-11-de-fevereiro-de-2021-303741689
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-158-de-11-de-fevereiro-de-2021-303741689
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-161-de-22-de-fevereiro-de-2021-304694676
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-161-de-22-de-fevereiro-de-2021-304694676


 

 
 

 

novembro de 1981, tendo por objetivo facilitar o combate à pandemia do 

Corona Vírus / Covid-19. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-162-de-22-de-

fevereiro-de-2021-304694753 

 

 Resolução GECEX Nº 164, de 22 de fevereiro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

23/02/2021 Altera a Nomenclatura Comum do Mercosul e os códigos tarifários 

que compõem a Tarifa Externa Comum - TEC, conforme estabelecido na 

Resolução no 17/2020, do Grupo Mercado Comum do Mercosul. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-164-de-22-de-

fevereiro-de-2021-304617791  

 

 Resolução GECEX Nº 165, de 22 de fevereiro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

23/02/2021 Altera a Nomenclatura Comum do Mercosul, os códigos tarifários e 

as alíquotas do Imposto de Importação que compõem a Tarifa Externa Comum 

- TEC, conforme estabelecido na Resolução no 18/2020, do Grupo Mercado 

Comum do Mercosul. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-165-de-22-de-

fevereiro-de-2021-304617868  

 

 Resolução GECEX Nº 167, de 24 de fevereiro de 2021 – Publicado no D.O.U. de 

26/02/2021 Altera para zero por cento as alíquotas do Imposto de Importação 

incidentes sobre os Bens de Capital que menciona, na condição de Ex-tarifários. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-167-de-24-de-

fevereiro-de-2021-305408289  

 

 Resolução GECEX Nº 168, de 24 de fevereiro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

26/02/2021 Altera para zero por cento as alíquotas do Imposto de Importação 

incidentes sobre os Bens de Informática e Telecomunicações que menciona, na 

condição de Ex-tarifários. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-168-de-24-de-

fevereiro-de-2021-305379048  

 

 Ministério da Economia - Brasil apresentou proposta de acesso a mercados de 

Compras Governamentais na OMC A apresentação da lista iniciará um período 

de negociações que poderá se estender ao longo do ano, e até sua conclusão 

a lista é considerada sigilosa. Em 03/02, o governo brasileiro apresentou aos 

membros do Acordo sobre Compras Governamentais (GPA) da Organização 

Mundial do Comércio (OMC) sua oferta de acesso a mercados. A lista é sigilosa 

e passará por negociações com os países-membros do acordo, processo que 

pode se alongar durante o ano. Segundo o Ministério da Economia, a lista 
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contempla os órgãos e as entidades da Administração Pública que passarão a 

fazer contratações públicas abertas à concorrência internacional, bem como 

os bens, serviços e obras públicas abrangidos e foi construída com base em 

acordos já firmados pelo Brasil, como o Acordo de Compras Governamentais 

do Mercosul e as listas negociadas com a União Europeia, EFTA e Chile. 

 

 Portaria SECEX Nº 79, de 11 de fevereiro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

12/02/2021 Altera a Portaria SECEX nº 23, de 14 de julho de 2011. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20079_2021.pdf 

 

 Portaria SECEX Nº 81, de 19 de fevereiro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

22/02/2021 Altera a Portaria nº 221, de 8 de julho de 2013 (Compete ao 

Departamento de Normas e Competitividade no Comércio Exterior (Denoc) da 

Secretaria de Comércio Exterior (Secex) deste Ministério administrar o Sistema de 

Registro de Informações de Promoção - Sisprom de que trata o § 1º do art. 2º do 

Decreto nº 6.761, de 5 de fevereiro de 2009) e revoga a Portaria SECEX nº 14, de 

22 de março de 2017 (Dispõe sobre as operações de exportação processadas 

por meio da Declaração Única de Exportação (DU-E). 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-secex-n-81-de-19-de-fevereiro-de-

2021-304441335  

 

 Portaria SECEX Nº 82, de 26 de fevereiro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

01/03/2021 Estabelece critérios para alocação de cota para importação, 

determinadas pela Resolução do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de 

Comércio Exterior nº 161, de 22 de fevereiro de 2021. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20082_2021.pdf  

 

 Circular SECEX Nº 6, de 11 de fevereiro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

12/02/2021 Torna público que se concluiu por uma determinação preliminar 

positiva de dumping e de dano à indústria doméstica dele decorrente, sem 

recomendação de aplicação de direito provisório, nas exportações para o 

Brasil de anidrido ftálico (NCM 2917.35.00), originárias da Rússia e de Israel; Torna 

públicas as conclusões preliminares da avaliação de interesse público; e 

prorroga o prazo para conclusão da referida investigação de prática de 

dumping. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%2006_2021.pdf 

 

 Circular SECEX Nº 07, de 17 de fevereiro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

18/02/2021 Inicia investigação para averiguar a existência de dumping nas 

exportações dos Estados Unidos da América para o Brasil de soda cáustica 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20079_2021.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-secex-n-81-de-19-de-fevereiro-de-2021-304441335
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-secex-n-81-de-19-de-fevereiro-de-2021-304441335
file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20082_2021.pdf
file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%2006_2021.pdf


 

 
 

 

líquida (NCM 2815.12.00) e de dano à indústria doméstica decorrente de tal 

prática. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%2007_2021.pdf  

 

 Circular SECEX Nº 12, de 19 de fevereiro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

22/02/2021 Inicia investigação para averiguar a existência de dumping nas 

exportações da Colômbia e da Tailândia para o Brasil de ácido cítrico e 

determinados sais e ésteres do ácido cítrico ("ACSM"), classificados nos subitens 

2918.14.00 e 2918.15.00 da NCM, e de dano à indústria doméstica decorrente 

de tal prática, objeto do Processo SECEX 52272.004949/2020-34. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%2012_2021.pdf  

 

 Portaria ANVISA Nº 96/21, de 12 de fevereiro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

17/02/2021 Publicada a Portaria da ANVISA que nomeou Nélio Cézar Aquino 

para o cargo de Gerente-Geral de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos 

Alfandegados (GGPAF). A mesma portaria também exonerou Norberto de 

Campos do cargo de Gerente-Geral da GGPAF. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-96-de-12-de-fevereiro-de-2021-

303795146 

 

 PORTARIA DE PESSOAL (ANTAQ) Nº 28/DG, de 17 de fevereiro de 2021 – 

Publicada no D.O.U. de 18/02/2021 Publicada Portaria que convoca a servidora 

Gabriela Coelho da Costa para exercer interinamente o cargo de Diretora 

Substituta, na vaga decorrente do término do mandato do Diretor Francisval 

Dias Mendes, a partir de 19/02. Após o término do período de interinidade a 

servidora retornará ao cargo de Superintendente de Fiscalização e 

Coordenação das Unidades Regionais. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-de-pessoal-n-28/dg-de-17-de-

fevereiro-de-2021-303942224 

 

 

Atenciosamente,  
 

Ricardo de Nobrega 

Gerente de Comércio Exterior  

 

 

 

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

Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Economia, Receita Federal do Brasil, Secretaria 

de Comércio Exterior, Câmara de Comércio Exterior, Anvisa, Antaq e PATRI. 
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