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Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Abril de 2021 

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

 Instrução Normativa RFB Nº 2019, de 09 de abril de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 12/04/2021 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.960, de 16 de junho de 

2020, que estabelece medidas para redução dos impactos econômicos 

decorrentes da doença pelo Coronavírus identificado em 2019 (Covid-19) com 

relação aos beneficiários do Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial 

de que tratam as Instruções Normativas RFB nº 1.291, de 19 de setembro de 

2012, e nº 1.612, de 26 de janeiro de 2016. 

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

idAto=116683 

 

 Instrução Normativa RFB Nº 2022, de 16 de abril de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 20/04/2021 Dispõe sobre a entrega de documentos e a interação eletrônica 

em processos digitais no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do 

Brasil. 

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

idAto=116969 

 

 Instrução Normativa RFB Nº 2024, de 28 de abril de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. 

de 30/04/2021 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=117203  

 

 Portaria ALF/GRU Nº 12, de 29 de março de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

01/04/2021 Altera a Portaria ALF/GRU nº 3/2021, de 14 de janeiro de 2021, 

publicada no Diário Oficial da União nº 14, Seção 1, pág. 90 e 91, de 21 de 

janeiro de 2021. 

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

idAto=116480 

 

 Portaria Conjunta ALF/MNS / ALF/AEG Nº 3, de 29 de março de 2021 – 

Publicado(a) no D.O.U. de 06/04/2021 Disciplina as atividades desenvolvidas 

pelas equipes aduaneiras que atuam nos recintos alfandegados jurisdicionados 
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pelas Alfândegas do Porto de Manaus e do Aeroporto Eduardo Gomes 

relacionadas à verificação física, conferência de trânsito e acompanhamento 

fiscal, a título provisório, em decorrência do agravamento da emergência de 

saúde pública decorrente do coronavírus (Covid-19). 

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

idAto=116509 

 

 Portaria ALF/GRU Nº 13, de 05 de abril de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

08/04/2021 Altera a Portaria ALF/GRU nº 3/2021, de 14 de janeiro de 2021, 

publicada no Diário Oficial da União nº 14, Seção 1, pág. 90 e 91, de 21 de 

janeiro de 2021. 

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

idAto=116597 

 

 Portaria ALF/BEL Nº 1, de 08 de abril de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

13/04/2021 Delega competências aos servidores plantonistas da Inspetoria da 

Receita Federal do Brasil do Aeroporto Internacional de Belém para execução 

das atividades que especifica. 

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

idAto=116720 

 

 Portaria ME Nº 4131, de 14 de abril de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

16/04/2021 Altera os valores da Taxa de Utilização do Sistema Integrado de 

Comércio Exterior, administrada pela Secretaria Especial da Receita Federal do 

Brasil do Ministério da Economia. 

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

idAto=116931 

 

 Portaria RFB Nº 27, de 14 de abril de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 19/04/2021 

Altera a Portaria RFB nº 2.189, de 6 de junho de 2017, que autoriza o Serviço 

Federal de Processamento de Dados a disponibilizar acesso, para terceiros, dos 

dados e informações que especifica. 

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

idAto=116940 

 

 Portaria ALF/VCP Nº 10, de 16 de abril de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

20/04/2021 Altera a Portaria ALF/VCP nº 146, de 21 de dezembro de 2020, que 

define a estrutura, disciplina as atribuições e delega competência no âmbito 

da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Aeroporto Internacional de 

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

idAto=116995 

 

 Portaria ALF/VCP Nº 11, de 16 de abril de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

20/04/2021 Altera a Portaria ALF/VCP nº 103, de 18 de setembro de 2020, que 

dispõe sobre os procedimentos para o registro de Declaração Única de 

Exportação (DU-E) para devolução de mercadorias ao exterior antes do registo 

da Declaração de Importação (DI). 

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

idAto=116996 

 

 Portaria SRRF10 Nº 24, de 19 de abril de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

22/04/2021 "Dispõe que o despacho domiciliar realizado em estabelecimento 

localizado em Santa Cruz do Sul (RS) será processado por meio de Declaração 

Única de Exportação (DU-E), a ser apresentada por meio do Portal Siscomex à 

Alfândega da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre (RS)." 

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

idAto=117029 

 

 Portaria ALF/VIT Nº 1, de 20 de abril de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

22/04/2021 Altera a Portaria ALF/VIT nº 03, de 05 de Fevereiro de 2020, que 

dispõe sobre a estrutura organizacional e a distribuição interna das atribuições 

regimentais na ALF/VIT. 

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

idAto=117024 

 

 Portaria ALF/AEG Nº 3, de 26 de abril de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

28/04/2021 Dispõe sobre a obrigação das empresas de transporte aéreo na 

prestação de informações à Alfândega da Receita Federal do Brasil no 

Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. 

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

idAto=117139  

 

 Portaria RFB Nº 31, de 27 de abril de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 30/04/2021 

Altera a Portaria RFB nº 3.518, de 30 de setembro de 2011, que estabelece 

requisitos e procedimentos para o alfandegamento de locais e recintos. 

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

idAto=117204  

 

 Ato Declaratório Executivo SRRF02 Nº 2, de 20 de abril de 2021 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 23/04/2021 Declara alfandegado o Aeroporto de Porto Velho, em 
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Porto Velho/RO, para operações como aeroporto internacional de uso 

alternativo, nas condições que especifica. 

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

idAto=117043  

 

 Resolução GECEX Nº 186, de 30 de março de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

08/04/2021 Prorroga a aplicação do direito antidumping definitivo, por um 

prazo de até 5 (cinco) anos, aplicado às importações brasileiras de acrilato de 

butila, comumente classificadas no subitem 2916.12.30 da Nomenclatura 

Comum do MERCOSUL - NCM, originárias dos Estados Unidos da América. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-186-de-30-de-marco-

de-2021-312901060 

 

 Resolução GECEX Nº 187, de 15 de abril de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

16/04/2021 Dispõe sobre a apreciação dos pedidos de reconsideração em 

face da Resolução Gecex nº 134, de 23 de dezembro de 2020 (antidumping 

definitivo aplicado às importações brasileiras de Resina de polipropileno, 

comumente classificadas nos itens 3902.10.20 e 3902.30.00). 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-187-de-15-de-abril-de-

2021-314600213  

 

 Resolução GECEX Nº 194, de 29 de abril de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

30/04/2021 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-194-de-29-de-abril-de-

2021-317075051  

 

 Resolução GECEX Nº 195, de 29 de abril de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

30/04/2021 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-195-de-29-de-abril-de-

2021-317073991  

 

 Aviso de Consulta Pública Nº 01/2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 07/04/2021 

Abertura de consulta pública para manifestações para a proposta apresentada 

pelo Governo Federal de modificação da Tarifa Externa Comum (TEC) e da 

Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM). 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/aviso-de-consulta-publica-n-1/2021-

312417726  
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 Portaria SECEX Nº 87, de 31 de março de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

06/04/2021 Dispõe sobre procedimento especial de verificação de origem não 

preferencial para fins de aplicação do disposto no art. 33 da Lei nº 12.546, de 14 

de dezembro de 2011. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20087_2021.pdf  

 

 Portaria SECEX Nº 88, de 6 de abril de 2021 – Publicada no D.O.U. de 07/04/2021 

Estabelece critérios para alocação de cota para importação, determinada 

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

Exterior nº 184, de 30 de março de 2021. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20088_2021.pdf 

 

 Portaria SECEX Nº 89, 9 de abril de 2021 – Publicada no D.O.U. de 12/04/2021 

Altera procedimentos para declaração de origem das importações de bens 

idênticos aos sujeitos a medidas de defesa comercial, pela Portaria SECEX nº 

23/11 (operações de comércio exterior). A medida busca simplificar a emissão 

de licenças de importação e estabelece a exigência de informações 

necessárias para a importação. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20089_2021%20(4).pdf  

 

 Portaria SECEX Nº 91, de 26 de abril de 2021 - Publicada no D.O.U. de 27/04/2021 

Autoriza o Serviço Federal de Processamento de Dados a disponibilizar acesso, 

para terceiros, dos dados e informações que especifica. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20091_2021.pdf  

 

 Circular SECEX Nº 23, de 31 de março de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

01/04/2021 – Edição Extra. Indefere o pedido de reconsideração interposto pela 

Braskem S.A., em face da Circular Secex nº 84, de 2020, que encerrou a revisão 

da medida antidumping, sem prorrogação da referida medida relativa à 

Coreia do Sul, nas exportações para o Brasil de resinas de polipropileno (NCM 

3902.10.20 e 3902.30.00). 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%2023_2021.pdf 

 

 Circular SECEX Nº 24, de 09 de abril de 2021 – Publicada no D.O.U. de 12/04/2021 

Indefere o pedido de reconsideração interposto pela Associação Brasileira das 

Indústrias de Nãotecidos e Tecidos Técnicos (ABINT), em face da Circular Secex 

nº 63, de 2020, que encerrou, sem julgamento do mérito, a investigação sobre a 

existência de dano grave causado à indústria doméstica decorrente do 

aumento preferencial das importações de nãotecidos para aplicação em 

produtos de higiene pessoal (NCM 5603.11.30, 603.12.30, 5603.91.20, e 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20087_2021.pdf
file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20088_2021.pdf
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5603.92.20), originárias de Israel. Encaminha o pleito da ABINT, na forma de 

recurso administrativo, à autoridade superior. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%2024_2021.pdf 

 

 Circular SECEX Nº 27, de 12 de abril de 2021 – Publicada no D.O.U. de 13/04/2021 

Prorroga o prazo para conclusão da revisão de medida antidumping aplicada 

às importações brasileiras de acrilato de butila (NCM 2916.12.30), originárias da 

África do Sul e de Taipé Chinês; Tornar públicos os prazos que servirão de 

parâmetro para o restante da referida revisão. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%2027_2021.pdf 

 

 Circular SECEX Nº 28, de 20 de abril de 2021 – Publicada no D.O.U. de 22/04/2021 

Inicia revisão dos direitos antidumping, aplicados às importações brasileiras de 

éter monobutílico do etilenoglicol – EBMEG (NCM 2909.43.10), originárias da 

Alemanha e dos Estados Unidos da América. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%2028_2021.pdf 

 

 Aprovado requerimento de audiência sobre redução de imposto de importação 

Na reunião deliberativa em 07/04, a CDEICS aprovou o REQ 8/21 CDEICS, do 

dep. Zé Neto (PT/BA), para a realização de audiência pública sobre medidas 

de liberalização no comércio exterior e reduções unilaterais no Imposto de 

Importação (ainda será definida a data da audiência pública). 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=

2275892 

 

Portaria INMETRO Nº 159, de 9 de abril de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

12/04/2021 Estabelece a liberação das importações de determinadas 

mercadorias, sob a anuência do INMETRO, poderá se dar por meio do módulo 

Licenças, Permissões, Certificados e Outros Documentos (LPCO) no Portal Único 

de Comércio Exterior. A medida é um projeto piloto que conta com 5 produtos 

cujas anuências poderão ocorrer por meio do portal Siscomex, para empresas 

certificadas pelo programa Operador Econômico Autorizado (OEA). 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-inmetro-n-159-de-9-de-abril-de-

2021-313211060  

 

 Portaria INMETRO Nº 161, de 13 de abril de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

14/04/2021 Estabelece os prazos para fins de aprovação tácita dos atos 

públicos de liberação de responsabilidade do Inmetro, conforme caput do 

artigo 10 do Decreto nº 10.178, de 18 de dezembro de 2019. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-inmetro-n-161-de-13-de-abril-de-

2021-314024996  
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 Consulta Pública (ANVISA) Nº 1.045, de 8 de abril de 2021 – Publicada no D.O.U. 

de 08/04/2021 Estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para envio 

de comentários e sugestões ao texto de Resolução de Diretoria Colegiada - 

RDC que dispõe sobre as inspeções físicas remotas de cargas importadas 

sujeitas a vigilância sanitária. 

https://pesquisa.anvisa.gov.br/index.php/955421?lang=pt-BR 
 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/consulta-publica-n-1.045-de-8-de-abril-de-

2021-312903039  

 

 Presidência da República - Encaminhado ao Congresso acordo comercial 

Brasil-EUA Após ratificação pelo Brasil, o acordo poderá entrar em vigor (DOU 

27/04/2021) Publicada a Mensagem nº 165/21 que encaminha ao Congresso o 

texto do Protocolo ao Acordo de Comércio e Cooperação Econômica (ATEC) 

entre o Governo do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América 

relacionado a Regras Comerciais e de Transparência, celebrado em Brasília e 

em Washington, em 19 de outubro de 2020. O Protocolo ao ATEC conta com 3 

anexos que estabelecem regras para: (i) facilitação do comércio; (ii) adoção 

de boas práticas regulatórias e (iii) compromissos anticorrupção entre os países. 

Clique neste link par acessar um briefing com os principais pontos do acordo:  

https://patri-

pp.s3.amazonaws.com/public/uploads/fc6587a222698b14817cb8cb1302b773.p

df 
 

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

316016272 

 

 

Atenciosamente,  
 

 

Ricardo de Nobrega 

Gerente de Comércio Exterior  

 

 

 

 

Fontes consultadas para compilação de dados: Câmara dos Deputados, Presidência da 

República, Portal Legislativo, Ministério da Economia, Receita Federal do Brasil, Secretaria de 

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

https://pesquisa.anvisa.gov.br/index.php/955421?lang=pt-BR
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/consulta-publica-n-1.045-de-8-de-abril-de-2021-312903039
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/consulta-publica-n-1.045-de-8-de-abril-de-2021-312903039
https://patri-pp.s3.amazonaws.com/public/uploads/fc6587a222698b14817cb8cb1302b773.pdf
https://patri-pp.s3.amazonaws.com/public/uploads/fc6587a222698b14817cb8cb1302b773.pdf
https://patri-pp.s3.amazonaws.com/public/uploads/fc6587a222698b14817cb8cb1302b773.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despachos-do-presidente-da-republica-316016272
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despachos-do-presidente-da-republica-316016272

