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Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Junho de 2021 

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

 Decreto Nº 10.714, de 08 de junho de 2021 – Publicado no D.O.U. de 09/06/2021  

Promulga a Convenção entre a República Federativa do Brasil e a 

Confederação Suíça para Eliminar a Dupla Tributação em Relação aos Tributos 

sobre a Renda e Prevenir a Evasão e a Elisão Fiscais e o seu Protocolo, firmados 

em Brasília, em 3 de maio de 2018. 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10714.htm 

 

 Portaria (Casa Civil) Nº 697, de 22 de junho de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

23/06/2021 Conforme Portaria nº 697/21, foram alterados os representantes da 

Secretaria de Governo para compor o Comitê Gestor do Conselho Brasil - 

OCDE. Rafael de Sá Sampaio foi nomeado como titular, em substituição a 

Georges Feres Kanaan. Henrique Marques Vieira Pinto foi nomeado como 

suplente, em substituição a Mario Fernandes. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-697-de-22-de-junho-de-2021-

327366853  

 

 Decreto (MRE) de 8 de junho de 2021 – Publicado no D.O.U. de 09/06/2021 Fábio 

Mendes Marzano foi exonerado do comando da Secretaria de Assuntos de 

Soberania Nacional e Cidadania, para assumir o posto de Cônsul-Geral do Brasil 

em Paris. A posição de Cônsul-Geral não necessita da aprovação do Senado 

Federal e a nomeação oficializa a transferência da diplomata para o cargo. 

Contudo, por conta da pandemia o processo pode sofrer atraso. O substituto 

de Marzano na Secretaria de Soberania ainda não foi definido. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-de-8-de-junho-de-2021-324490900 

 

 Instrução Normativa RFB Nº 2036, de 24 de junho de 2021 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 25/06/2021 Dispõe sobre a aplicação dos regimes aduaneiros 

especiais de admissão temporária e de exportação temporária a bens 

amparados por Carnê ATA. 

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

idAto=118647 
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 Portaria ALF/SPO Nº 16, de 31 de maio de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

02/06/2021 Altera a Portaria ALF/SPO nº 548, de 26 de março de 2014. 

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

idAto=117945 

 

 Portaria IRF/PCE Nº 2, de 01 de junho de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

02/06/2021 Dispõe sobre a saída temporária de bens da ZPE para reparo, nos 

casos em que a suspensão de todos os tributos já tenha sido convertida em 

alíquota zero ou isenção. 

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

idAto=117925 

 

 Portaria COANA Nº 10, de 14 de abril de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

02/06/2021 Altera a Portaria Coana nº 72, de 29 de outubro de 2020, que 

estabelece normas complementares sobre os procedimentos de habilitação de 

declarantes de mercadorias para atuarem no comércio exterior e de pessoas 

físicas responsáveis pela prática de atos nos sistemas de comércio exterior em 

seu nome, bem como de credenciamento de seus representantes para a 

prática de atividades relacionadas ao despacho aduaneiro de mercadorias e 

dos demais usuários dos sistemas de comércio exterior que atuam em seu 

nome. 

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

idAto=117921 

 

 Portaria ALF/PGA Nº 7, de 02 de junho de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

07/06/2021 Revoga Portaria ALF/PGA nº 08/2019 que trata de dispensa de 

etapas do trânsito aduaneiro. 

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

idAto=118020 

 

 Portaria ALF/IGI Nº 4, de 07 de junho de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

08/06/2021 Dispõe sobre pedidos de desunitização de unidades de carga 

armazenadas nos recintos alfandegados jurisdicionados pela Alfândega do 

Porto de Itaguaí para fins de devolução aos respectivos proprietários, disciplina 

as rotinas operacionais a serem adotadas pelos Recintos alfandegados 

jurisdicionados pela Alfândega do Porto de Itaguaí e dá outras providências. 

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

idAto=118051 

 

 Portaria ALF/URA Nº 6, de 09 de junho de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

11/06/2021 Disciplina os procedimentos relacionados à verificação remota de 
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cargas e mercadorias por meio de imagens, na importação e na exportação 

no âmbito do Porto Seco Rodoviário de Uruguaiana (PSR) e do Centro Unificado 

de Fronteira de São Borja (CUF), durante a pandemia do Covid-19. 

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

idAto=118212 

 

 Portaria ALF/VIT Nº 2, de 15 de junho de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

17/06/2021 Dispõe sobre os procedimentos para o registro de recepção de 

carga no módulo de Controle de Carga e Trânsito (CCT) do Portal Siscomex, a 

serem observados pelos intervenientes, no âmbito da Alfândega da Receita 

Federal do Brasil do Porto de Vitória/ES, em situações não previstas no Ato 

Declaratório Executivo Coana nº 12, de 05 de novembro de 2018. 

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

idAto=118370 

 

 Portaria ALF/PGA Nº 8, de 16 de junho de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

18/06/2021 Disciplina os procedimentos relacionados à verificação física remota 

de mercadorias, por meio de imagens, na importação ou exportação, no 

âmbito da ALF/PGA. 

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

idAto=118411 

 

 Portaria ALF/SFS Nº 3, de 18 de junho de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

21/06/2021 Disciplina a movimentação de cargas nacionais ou nacionalizadas 

em transporte de cabotagem, nos recintos alfandegados jurisdicionados pela 

Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de São Francisco do Sul/SC. 

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

idAto=118517 

 

 Portaria ALF/VCP Nº 15, de 17 de junho de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

21/06/2021 Dispõe sobre a revisão de rotas e prazos cadastrados ou autorizados 

no Siscomex Trânsito. 

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

idAto=118512 

 

 Portaria ME Nº 7058, de 21 de junho de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

23/06/2021 Estabelece requisitos e condições para importação de mercadoria 

destinada a reposição de outra anteriormente importada que tenha 

apresentado defeito técnico. 

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

idAto=118569 
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 Portaria ALF/VCP Nº 16, de 21 de junho de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

24/06/2021 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=118627 

 

 Ato Declaratório Executivo SRRF03 Nº 2, de 18 de junho de 2021 – Publicado(a) 

no D.O.U. de 21/06/2021 Declara o alfandegamento, por tempo indeterminado, 

da Zona de Processamento de Exportação do Ceará, no Município de São 

Gonçalo do Amarante, no Estado do Ceará. 

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

idAto=118482 

 

 Portaria ALF/GRU Nº 17, de 25 de junho de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

28/06/2021 Regulamenta a assinatura e correção dos documentos que 

especifica. 

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

idAto=118690 

 

 Portaria ALF/SPO Nº 21, de 28 de junho de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

30/06/2021 Estabelece instruções para o registro de despachos para consumo 

de mercadorias admitidas no regime aduaneiro de Depósito Especial e no 

Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado. 

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

idAto=118746  

 

 Portaria SRRF07 Nº 96, de 30 de junho de 2021 - Publicada no D.O.U. de 

01/07/2021 Prorroga prazo para conclusão do Grupo de Trabalho instituído pela 

Portaria SRRF07 nº 707, de 14 de setembro de 2020 (fica instituído Grupo de 

Trabalho (GT) para avaliar o serviço de guarda e armazenagem de bens 

apreendidos e abandonados em recintos alfandegados sob a jurisdição da 7ª 

Região Fiscal, com prazo de 45 dias para a conclusão dos trabalhos). 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-srrf07-n-96-de-30-de-junho-de-

2021-329131591  

 

 Resolução GECEX Nº 197, de 2 de junho de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

09/06/2021 Concede redução temporária da alíquota do Imposto de 

Importação ao amparo da Resolução nº 49, de 7 de novembro de 2019, do 

Grupo Mercado Comum do MERCOSUL e promove ajustes correlatos à matéria. 
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https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-197-de-2-de-junho-de-

2021-324771274 

 

 Resolução GECEX Nº 211, de 21 de junho de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

23/06/2021 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-211-de-21-de-junho-

de-2021-327556022 

 

 Resolução GECEX Nº 212, de 21 de junho de 2021 – Publicado no D.O.U. de 

23/06/2021 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-212-de-21-de-junho-

de-2021-327567941 

 

 Resolução GECEX Nº 213, de 21 de junho de 2021 – Publicado no D.O.U. de 

23/06/2021 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-213-de-21-de-junho-

de-2021-327567619 

 

 Aviso de Consulta Pública – Publicado no D.O.U. de 14/06/2021 A 

SUBSECRETARIA DE ESTRATÉGIA COMERCIAL DA SECRETARIA-EXECUTIVA DA 

CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR - CAMEX, DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no 

uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 84, incisos II e III, do Anexo I do 

Decreto 9.745, de 8 de abril de 2019, torna pública, conforme Anexo Único, 

proposta de modificação da Tarifa Externa Comum e da Nomenclatura 

Comum do MERCOSUL, 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. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/aviso-de-consulta-publica-325500593  

 

 Aviso de Consulta Pública Nº 3/2021- Publicado no D.O.U. de 29/06/2021 Torna 

pública, conforme Anexo Único, proposta de modificação da Tarifa Externa 

Comum e da Nomenclatura Comum do MERCOSUL, 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. 
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https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/aviso-de-consulta-publica-n-3/2021-

328627345  

 

 Portaria SECEX Nº 93, de 08 de junho de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

09/06/2021 Dispõe sobre o acesso à Declaração Única de Exportação e à 

Declaração Única de Importação pela Secretaria de Comércio Exterior. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20093_2021.pdf 

 

 Portaria SECEX Nº 94, de 10 de junho de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

11/06/2021 Altera a Portaria Secex nº 23, de 14 de julho de 2011, publicada no 

DOU de 19 de julho de 2011, e a Portaria Secex nº 87, de 31 de março de 2021, 

publicada no DOU de 6 de abril de 2021. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20094_2021.pdf 

 

 Portaria SECEX Nº 95, de 10 de junho de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

11/06/2021 Altera a Portaria nº 19, de 2 julho de 2019, publicada no Diário Oficial 

da União de 3 de julho de 2011, e que dispõe sobre a emissão de licenças, 

autorizações, certificados e outros documentos públicos de exportação por 

meio do Portal Único de Comércio Exterior do Sistema Integrado de Comércio 

Exterior - SISCOMEX. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20095_2021%20(1).pdf 

 

 Portaria SECEX Nº 96, de 10 de junho de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

11/06/2021 Estabelece critérios para alocação de cota para importação, 

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

Comércio Exterior nº 210, de 28 de maio de 2021. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20096_2021.pdf 

 

 Portaria SECEX Nº 97, de 18 de junho de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

18/06/2021 (Edição Extra - Republicada no D.O.U. de 22/06/2021) Estabelece 

critérios para alocação de cotas para importação, determinadas pela 

Resolução do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior nº 

197, de 2 de junho de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 9 de junho 

de 2021. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20097_2021%20-

%20Republicada.pdf 

 

 Portaria SECEX Nº 99, de 30 de junho 2021 – Publicada no D.O.U. de 01/07/2021 -  

Retificada no D.O.U. de 02/07/2021 Estabelece critérios para alocação de cotas 

para importação, determinadas pela Resolução do Comitê-Executivo de 

Gestão da Câmara de Comércio Exterior nº 214, de 25 de junho de 2021, 
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publicado no Diário Oficial da União de 29 de junho de 2021 e altera a Portaria 

SECEX nº 86, de 29 de março de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 

30 de março de 2021. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20099_2021.pdf  

 

 Circular SECEX Nº 44, de 23 de junho de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

24/06/2021 Torna público o pedido de reaplicação do direito antidumping 

prorrogado e suspenso por razões de interesse público n as importações 

brasileiras de fenol (NCM 2907.11.00), originárias dos Estados Unidos da América 

e da União Europeia. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%2044_2021.pdf 

 

 Circular SECEX Nº 45, de 30 de junho de 2021 – Publicado no D.O.U. de 

01/07/2021 Abre o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação de 

manifestações para fins de tomada de subsídios para a realização de análise 

de impacto regulatório sobre o tratamento das importações de bens 

remanufaturados ou a serem destinados à remanufatura. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%2045_2021.pdf 

 

 Circular SECEX Nº 46, de 30 de junho de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

01/07/2021 Abre consulta pública para manifestação de interessados do setor 

privado e da sociedade civil sobre a modernização do modelo de Acordo de 

Investimentos adotado pelo Brasil. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%2046_2021.pdf  

 

 Aviso sobre o fim da Vigência dos Ex-Tarifários em 31/12/2021 Atualmente, o 

governo brasileiro possui a autorização do Mercosul para aplicar seu próprio 

Regime de Ex-tarifário para Bens de Capital e Bens de Informática e 

Telecomunicações até o dia 31/12/2021. Por isso, mesmo no ano de 2021, as 

recentes Resoluções de concessão de ex-tarifários estão sendo anexadas às 

Resoluções nº 14 e 15/2020, as quais perdem sua vigência justamente no dia 

31/12/2021. 

https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-

br/assuntos/competitividade-industrial/ex-tarifario  

 

 Resolução (ANTT) Nº 5.947, de 1º de junho de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

02/06/2021 Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos 

Perigosos e aprova as suas Instruções Complementares, e dá outras 

providências. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-5.947-de-1-de-junho-de-2021-

323561273 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20099_2021.pdf
file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%2044_2021.pdf
file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%2045_2021.pdf
file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%2046_2021.pdf
https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/competitividade-industrial/ex-tarifario
https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/competitividade-industrial/ex-tarifario
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-5.947-de-1-de-junho-de-2021-323561273
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-5.947-de-1-de-junho-de-2021-323561273


 

 
 

 

 Portaria MAPA Nº 177, de 16 de junho de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

22/06/2021 Estabelece os procedimentos e critérios para certificação 

fitossanitária na exportação e na importação de vegetais, partes de vegetais, 

produtos de origem vegetal e outros artigos regulamentados. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-177-de-16-de-junho-de-2021-

327365590 

 

 COMÉRCIO EXTERIOR - Câmara – Plenário - Segue ao Senado o Acordo de Livre 

Comércio Brasil-Chile O Plenário da Câmara aprovou, no dia 30/06, a MSC 

396/19, do Poder Executivo, que estabelece o Acordo o Acordo de Livre 

Comércio entre o Brasil e o Chile, assinado em 21 de novembro de 2018 e que 

trata de temas como comércio eletrônico, meio ambiente, facilitação de 

investimentos e compras governamentais. A matéria foi transformada no PDL 

288/21 que segue para análise do Senado. Se aprovado pelo Congresso, ainda 

será necessária a edição de Decreto Presidencial para a ratificação do acordo. 

Acordo de Livre Comércio Brasil-Chile Assinado em 21 de novembro de 2018, o 

Acordo de Livre Comércio (ALC) entre o Brasil e o Chile expande o acordo 

vigente entre as partes - Acordo de Complementação Econômica nº 35 (ACE-

35) - que reduziu a zero as alíquotas do imposto de importação para produtos 

importados de ambos os países. Para além da isenção dos impostos de 

importação, o ALC é composto por 24 capítulos que tratam de temas tarifários 

e não tarifários, tais como comércio eletrônico, meio ambiente, regimes de 

origem, facilitação de investimentos, barreiras sanitárias e fitossanitárias, boas 

práticas regulatórias, compras governamentais, entre outros. De forma geral, 

além do benefício de liberalizar as tarifas de importação, o acordo prevê a 

facilitação e convergência de medidas e requisitos sanitários, fitossanitários e 

barreiras ao comércio, bem como traz mecanismos de cooperação entre as 

autoridades dos países em questões regulatórias e em matéria de meio-

ambiente e agricultura sustentável.  

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

2288798&ord=1  
 

Atenciosamente,  
 

 

Ricardo de Nobrega 

Gerente de Comércio Exterior  

 

 

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

República, Portal Legislativo, Casa Civil, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da 

Economia, Receita Federal do Brasil, Secretaria de Comércio Exterior, Câmara de Comércio 

Exterior, MAPA, ANTT e PATRI. 
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