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Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Março de 2021 

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

 

 Medida Provisória Nº 1.040, de 29 de março de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

30/03/2021 Dispõe sobre a facilitação para abertura de empresas, a proteção 

de acionistas minoritários, a facilitação do comércio exterior, o Sistema 

Integrado de Recuperação de Ativos, as cobranças realizadas pelos conselhos 

profissionais, a profissão de tradutor e intérprete público, a obtenção de 

eletricidade e a prescrição intercorrente na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 

2002 - Código Civil. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.040-de-29-de-

marco-de-2021-311282231  

 Instrução Normativa RFB Nº 2013, de 22 de março de 2021 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 24/03/2021 Altera a Instrução Normativa SRF nº 248, de 25 de 

novembro de 2002, que dispõe sobre a aplicação do regime de trânsito 

aduaneiro, e as Instruções Normativas RFB nº 1.291, de 19 de setembro de 2012, 

que dispõe sobre o Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob 

Controle Informatizado (Recof), nº 1.612, de 26 de janeiro de 2016, que dispõe 

sobre o Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle 

Informatizado do Sistema Público de Escrituração Digital (Recof - Sped), e nº 

1.985, de 29 de outubro de 2020, que dispõe sobre o Programa Brasileiro de 

Operador Econômico Autorizado (Programa OEA). 

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

idAto=116137  

 

 Instrução Normativa RFB Nº 2014, de 22 de março de 2021 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 24/03/2021 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=116134  

 

 Instrução Normativa RFB Nº 2015, de 22 de março de 2021 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 24/03/2021 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.931, de 2 de abril de 

2020, que suspende a eficácia do art. 3º da Portaria RFB nº 2.860, de 25 de 

outubro de 2017, e do art. 35 da Instrução Normativa RFB nº 1.548, de 13 de 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.040-de-29-de-marco-de-2021-311282231
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fevereiro de 2015, em decorrência da emergência de saúde pública 

acarretada pelo coronavírus (Covid-19). 

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

idAto=116136  

 

 Ato Declaratório Executivo SRRF04 Nº 2, de 26 de fevereiro de 2021 – 

Publicado(a) no D.O.U. de 02/03/2021 Alfandega o Aeroporto Internacional de 

João Pessoa - Presidente Castro Pinto. 

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

idAto=115626 

 

 Ato Declaratório Executivo SRRF04 Nº 3, de 26 de fevereiro de 2021 – 

Publicado(a) no D.O.U. de 03/03/2021 Alfandega o Aeroporto de Maceió - 

Zumbi dos Palmares. 

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

idAto=115664 

 

 Portaria ALF/VCP Nº 5, de 10 de março de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

17/03/2021 Altera a Portaria ALF/VCP nº 123, de 29 de outubro de 2020, que 

dispõe sobre os procedimentos para a anexação de documentos digitalizados 

às declarações de trânsito aduaneiro e dá outras instruções. 

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

idAto=115963  

 

 Portaria ALF/GIG Nº 5, de 23 de março de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

25/03/2021 Define a organização interna e disciplina as atribuições regimentais 

no âmbito da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Aeroporto 

Internacional do Galeão. 

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

idAto=116218  

 

 Portaria ALF/GRU Nº 10, de 24 de março de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

26/03/2021 Estabelece requisitos para a concessão de trânsito aduaneiro com 

origem no Aeroporto de Guarulhos / SP. 

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

idAto=116300  

 

 Portaria ALF/GRU Nº 11, de 24 de março de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

26/03/2021 Padroniza a informação do identificador de HAWB no sistema 

Mantra no caso em que especifica. 
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http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=116301  

 

 Resolução CEC nº 1, de 10 de março de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

12/03/2021 Aprova mandato negociador para os Acordos de Livre Comércio 

entre MERCOSUL e Indonésia e entre MERCOSUL e Vietnã, abrangendo temas 

tarifários e outros temas relacionados a comércio. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cec-n-1-de-10-de-marco-de-

2021-308002976 

 

 Resolução GECEX Nº 166, de 23 de março 2021 – Publicada no D.O.U. de 

25/03/2021 Dispõe sobre as diretrizes e as condições para concessão de 

financiamento vinculado à exportação de bens ou serviços nacionais ao 

amparo do Programa de Financiamento às Exportações - PROEX. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-166-de-23-de-marco-

de-2021-310368781  

 

 Resolução GECEX Nº 171, de 18 de março de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

19/03/2021 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-171-de-18-de-marco-

de-2021-309339232 

 

 Resolução GECEX Nº 172, de 18 de março de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

19/03/2021 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-172-de-18-de-marco-

de-2021-309310272 

 

 Resolução GECEX Nº 173, de 18 de março de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

19/03/2021 Altera o Imposto de Importação para Bens de Capital - BK e Bens de 

Informática e Telecomunicações - BIT. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-173-de-18-de-marco-

de-2021-309309281 

 

 Resolução GECEX Nº 177, de 23 de março de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

25/03/2021 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. 
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https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-177-de-23-de-marco-

de-2021-310349671  

 

 Resolução GECEX Nº 182, de 29 de março de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

31/03/2021 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 

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-182-de-29-de-marco-

de-2021-*-311586433 

 

 Resolução GECEX Nº 183, de 30 de março de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

31/03/2021 Altera o Anexo Único da Resolução Gecex nº 173, de 18 de março 

de 2021, que altera o Imposto de Importação para Bens de Capital - BK e Bens 

de Informática e Telecomunicações - BIT. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-183-de-30-de-marco-

de-2021-311543537 

 

 Resolução GECEX Nº 185, de 30 de março de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

31/03/2021 Prorroga direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 

(cinco) anos, aplicado às importações brasileiras de ácido adípico, originárias 

de Alemanha, China, Estados Unidas da América, França e Itália. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-185-de-30-de-marco-

de-2021-311596364  

 

 Portaria SECEX Nº 83, de 8 de março de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

09/03/2021 Aprova a 1ª Edição dos Manuais do Siscomex Drawback Suspensão 

e Isenção, conforme definido na Portaria SECEX 44, de 24 de julho de 2020. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20083_2021.pdf 

 

 Portaria SECEX Nº 85, de 25 de março de 2021 – Publicado no D.O.U. 26/03/2021 

Dispõe sobre a revogação da Portaria MDIC nº 249, de 21 de dezembro de 

2010, que dispõe sobre as hipóteses de suspensão do Registro de Exportadores e 

Importadores - REI da Secretaria de Comércio Exterior. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-secex-n-85-de-25-de-marco-de-

2021-310566732  

 

 Portaria SECEX Nº 86, de 29 de março de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

30/03/2021 Estabelece critérios para alocação de cotas para importação, 

determinadas pelas Resoluções do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de 
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Comércio Exterior nº 86, de 9 de setembro de 2020, nº 174, de 22 de março de 

2021, e nº 177, de 23 de março de 2021. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20086_2021.pdf  

 

 Circular SECEX Nº 21, de 26 de março de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

29/03/2021 Torna públicos os prazos que servirão de parâmetro para o restante 

da revisão de direito compensatório aplicado às importações brasileiras de 

Filmes PET (NCM 3920.62.19, 3920.62.91 e 3920.62.99), originários da Índia; inicia 

avaliação de interesse público em relação à referida medida antidumping 

definitiva aplicada. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%2021_2021.pdf  

 

 Circular SECEX Nº 22, de 26 de março de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

29/03/2021 Indefere pedido de recurso administrativo interposto pela 

Associação Brasileira das Indústrias de Nãotecidos e Tecidos Técnicos (ABINT), 

com pedido de reconsideração à decisão de encerrar, sem análise de mérito, 

a investigação de salvaguarda bilateral iniciada por meio da Circular SECEX nº 

19/2020. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%2022_2021.pdf  

 

 Resolução CMN (Banco Central) Nº 4.897, de 25 de março de 2021 – Publicada 

no D.O.U. de 29/03/2021 Estabelece normas aplicáveis às operações de 

equalização de taxas de juros e de financiamento das exportações brasileiras 

do Programa de Financiamento às Exportações (Proex). 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cmn-n-4.897-de-25-de-marco-

de-2021-310909859  

 

 Publicado acordo Brasil-Singapura sobre dupla tributação Publicado o Decreto 

Legislativo Nº 2 de 2021, que aprova o acordo fiscal entre o Brasil e Singapura 

assinado em maio de 2018. O acordo visa eliminar a dupla tributação em 

relação aos tributos sobre a renda e prevenir a evasão e a elisão fiscais. O 

acordo entrará em vigor em 1 de janeiro de 2022. O acordo engloba pessoas 

físicas e jurídicas que residem nos dois países. O mesmo, visa eliminar a dupla 

tributação de renda (ADTs) em dividendos, royalties, ganhos de capitais e 

remuneração por serviços técnicos, autorizando o país de origem do 

rendimento de tributá-lo na fonte. O objetivo principal é de desenvolver o 

ambiente de negócios entre os dois países. No Brasil, o acordo se aplicará ao 

imposto federal sobre renda e na contribuição social sobre o lucro líquido. Em 

Singapura, o acordo se aplicará ao importo sobre a renda. 
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 Publicado Decreto Legislativo aprovando a Convenção Brasil-Suíça - A 

Convenção visa eliminar a dupla tributação em relação aos tributos sobre 

renda Publicado o Decreto Legislativo Nº 3 de 2021, que aprova a Convenção 

entre o Brasil e a Confederação Suíça para eliminar a dupla tributação em 

relação aos tributos sobre a renda. A convenção foi assinada em 3 de maio de 

2018, e aprovada pelo parlamento suíço em 2019. A matéria foi promulgada 

hoje pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e requer a apresentação 

de um Decreto Presidencial para sua regulamentação. Aguarda-se resposta do 

Ministério das Relações Exteriores e da Presidência da República sobre a 

necessidade da publicação do decreto presidencial antes do depósito do 

instrumento junto à Suíça. Caso todos os trâmites sejam finalizados em 2021, o 

acordo entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022. O Acordo engloba pessoas 

físicas e jurídicas que residem no Brasil, na Suíça ou em ambos os países. Além 

disso, regula a tributação dos rendimentos imobiliários, lucros das empresas, 

transporte marítimo e aéreo, empresas associadas, dividendos, juros, royalties, 

remunerações por serviços técnicos, ganhos de capital, serviços pessoais 

independentes e rendimento de emprego. 

 

 Aprovada a urgência para ratificação do ACL Brasil-Chile Acordo foi assinado 

em novembro de 2018 e trata da redução a zero das alíquotas de ii de ambos 

os países O plenário da Câmara aprovou nesta 4ª feira (03/03) o requerimento 

de urgência à MSC 369/19, que objetiva a ratificação de Acordo de 

Liberalização assinado com o Chile (ALC). Trata-se da expansão do acordo 

vigente, o Acordo de Complementação Econômica nº 35 (ACE-35). O Chile já o 

fez e a ratificação pelo parlamento brasileiro é etapa necessária para que o 

acordo entre em vigor. Além da isenção dos impostos de importação, o ALC é 

composto por 24 capítulos que tratam de temas tarifários e não tarifários, como 

regimes de origem, facilitação de investimentos, barreiras sanitárias e 

fitossanitárias, boas práticas regulatórias e compras governamentais. 

 

 ANVISA - Retirada a indicação de Jorge Kormann para Anvisa O cargo na 

agência está vago desde dezembro A Presidência de República publicou nesta 

3ª feira (16/03) Despachos solicitando a retirada da indicação de Jorge Luiz 

Kormann ao cargo de diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA). Em seu lugar, foi encaminhada ao Senado a indicação de Romison 

Rodrigues Mota, atual diretor substituto da 4ª Diretoria da Anvisa, responsável 

pela área de Fiscalização. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despachos-do-presidente-da-republica-

308439576  
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 Aberta consulta pública sobre Zonas de Processamento de Exportações - A 

minuta propõe a consolidação e alteração nos procedimentos de instalação de 

ZPEs – Publicada no D.O.U. de 09/03/2021 Publicado o Aviso de Consulta Pública 

CZPE nº 01/21 que propõe uma minuta de Resolução para consolidar as normas 

editadas pelo Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação 

(CZPE). O texto da proposta pode ser acessado neste link e as contribuições 

poderão ser enviadas até o dia 21/04 pela plataforma Participa Mais Brasil. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/aviso-de-consulta-publica-se-czpe-n-

1/2021-307260614 

 

 

 

Atenciosamente,  
 

 

Ricardo de Nobrega 

Gerente de Comércio Exterior  

 

 

 

 

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

Legislativo, Ministério da Economia, Receita Federal do Brasil, Secretaria de Comércio Exterior, 

Câmara de Comércio Exterior, Anvisa, Banco Central e PATRI. 
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