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Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Julho de 2021 

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

 

 Lei Nº 14.184, de 14 de julho de 2021 – Publicada no D.O.U. de 15/07/2021 Altera 

a Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, para fins de modernização do marco 

legal das Zonas de Processamento de Exportação (ZPE). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14184.htm 

 

 Decreto Nº 10.752, de 23 de julho de 2021 – Publicado no D.O.U. de 26/07/2021 

Altera o Decreto nº 10.407, de 29 de junho de 2020, que regulamenta a Lei nº 

13.993, de 23 de abril de 2020, que dispõe sobre a proibição de exportações de 

produtos médicos, hospitalares e de higiene essenciais ao combate à epidemia 

dacovid-19no País. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.752-de-23-de-julho-de-2021-

334056158  

 

 Decretos (Poder Executivo – MRE) de 22 de julho de 2021 – Publicados no D.O.U. 

de 23/07/2021 Decreto nomeia embaixadores para posições chave em 

consulados e embaixadas. Entre eles, cabe destacar os embaixadores 

aprovados em sabatina no Senado, como Tovar da Silva Nunes, Delegado 

Permanente do Brasil junto à Organização das Nações Unidas (ONU) em 

Genebra, Marcos Arbizu, Embaixador do Brasil na Nova Zelândia, e Rodrigo de 

Lima Baena Soares, Embaixador do Brasil na Rússia. Além disso, foram 

aprovadas as nomeações para consulados, posição que não requer 

aprovação no Senado Federal. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decretos-de-22-de-julho-de-2021-

333788692  

 

 Portaria ALF/VCP Nº 17, de 01 de julho de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

06/07/2021 Dispõe sobre a revisão de rotas e prazos de trânsito aduaneiro para 

as unidades que especifica. 

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

idAto=118874 

 

 Portaria COANA Nº 24, de 16 de julho de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

20/07/2021 Altera a Portaria Coana n° 77, de 26 de setembro de 2018, que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14184.htm
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estabelece os procedimentos para execução do projeto-piloto do Novo 

Processo de Importação e o despacho aduaneiro por meio de Declaração 

Única de Importação - Duimp. 

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

idAto=119313 

 

 Portaria ALF/AEG Nº 6, de 19 de julho de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

21/07/2021 Altera a Portaria ALF/AEG nº 25, de 09 de outubro de 2020, que 

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

da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Aeroporto Internacional Eduardo 

Gomes - ALF/AEG. 

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

idAto=119369 

 

 Ato Declaratório Executivo COANA Nº 6, de 06 de julho de 2021 – Publicado(a) 

no D.O.U. de 14/07/2021 Divulga o valor da mediana, em reais, para 

lançamento no 2º semestre de 2021 do crédito tributário relativo à mercadoria 

importada que tenha sido extraviada ou consumida, nos termos do art. 67 da 

Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

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

idAto=119163 

 

 Portaria SRRF03 Nº 77, de 21 de julho de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

26/07/2021 Dispõe sobre os procedimentos e os requisitos para a autorização, 

fiscalização e controle aduaneiro em Recinto Especial para Despacho 

Aduaneiro de Exportação - Redex no âmbito da 3ª Região Fiscal. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-srrf03-n-77-de-21-de-julho-de-

2021-334061165  

 

 Portaria SRRF05 Nº 51, de 19 de julho de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

26/07/2021 Estabelece termos e condições para instalação de Recintos 

Especiais para Despacho Aduaneiro de Exportação (Redex), em caráter 

permanente, na jurisdição da 5ª Região Fiscal. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-srrf05-n-51-de-19-de-julho-de-

2021-334070397  

 

 Portaria SRRF05 Nº 51, de 19 de julho de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

26/07/2021 Estabelece termos e condições para instalação de Recintos 

Especiais para Despacho Aduaneiro de Exportação (Redex), em caráter 

permanente, na jurisdição da 5ª Região Fiscal. 

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

idAto=119470 
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 Portaria SRRF03 Nº 77, de 21 de julho de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

26/07/2021 Dispõe sobre os procedimentos e os requisitos para a autorização, 

fiscalização e controle aduaneiro em Recinto Especial para Despacho 

Aduaneiro de Exportação - Redex no âmbito da 3ª Região Fiscal. 

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

idAto=119466  

 

 Portaria ALF/SFS Nº 6, de 27 de julho de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

29/07/2021 Disciplina a abertura e a desunitização de unidades de carga 

procedentes do exterior 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=119569  

 

 Portaria ALF/VCP Nº 20, de 29 de julho de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

30/07/2021 Dispõe sobre a revisão de rotas e prazos de trânsito aduaneiro para 

as unidades que especifica. 

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

idAto=119593  

 

 Portaria ME Nº 8.623, de 20 de julho de 2021 – Publicada no D.O.U. de 21/07/2021 

Estabelece metodologia de cálculo do percentual de equalização de taxas de 

juros no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações - Proex. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-me-n-8.623-de-20-de-julho-de-

2021-333280995  

 

 Portarias de 27 de julho de 2021 – Publicadas no D.O.U. de 28/07/2021 Publicada 

Portarias nº 827, 828 e 829 que promoveram mudanças de pessoal na Câmara 

de Comércio Exterior da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos 

Internacionais do Ministério da Economia. As portarias determinam a 

exoneração, a pedido, de Carlos Roberto Pio da Costa Filho do cargo de 

Secretário-Executivo da Câmara de Comércio Exterior da Secretaria Especial de 

Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia e nomeia 

Ana Paula Lindgren Alves Repezza para o cargo. Ademais, Leonardo Diniz 

Lahud foi designado para exercer o cargo de Secretário-Executivo Adjunto da 

Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior, cargo anterior de Ana 

Paula. 

 https://in.gov.br/en/web/dou/-/portarias-de-27-de-julho-de-2021-334583037  

 

 Resolução GECEX Nº 217, de 19 de julho de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

20/07/2021 Concede redução temporária da alíquota do Imposto de 
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Importação ao amparo da Resolução nº 49, de 07 de novembro de 2019, do 

Grupo Mercado Comum do MERCOSUL e promove ajustes correlatos à matéria. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-217-de-19-de-julho-de-

2021-332954856 

 

 Resolução GECEX Nº 219, de 19 de julho de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

20/07/2021 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-219-de-19-de-julho-de-

2021-332964074 

 

 Resolução GECEX Nº 220, de 19 de julho de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

20/07/2021 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-220-de-19-de-julho-de-

2021-332973701  

 

 Resolução GECEX Nº 221, de 19 de julho de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

20/07/2021 Altera a Resolução Gecex nº 124, de 26 de novembro de 2020. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-221-de-19-de-julho-de-

2021-332954774 

 

 Resolução GECEX Nº 226, de 23 de julho de 2021- Publicada no D.O.U. de 

27/07/2021 - Retifica a Resolução Gecex nº 203, de 20 de maio de 2021, que 

prorrogou o direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, 

aplicado às importações brasileiras de Filme PET, com espessuras entre 5 a 50 

microns, comumente classificadas nos subitens 3920.62.19, 3920.62.91 e 

3920.62.99, originárias do Egito, Índia e China, com imediata suspensão após a 

sua prorrogação para Egito e China. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-226-de-23-de-julho-de-

2021-334542862  

 

 Instrução Normativa (SECEX) Nº 1, de 06 de julho de 2021 – Publicada no D.O.U. 

de  07/07/2021 Publicada a Instrução Normativa nº 1/21 que dispõe sobre as 

adaptações necessárias aos procedimentos das investigações de defesa 

comercial e das avaliações de interesse público conduzidas pela Subsecretaria 

de Defesa Comercial e Interesse Público, em decorrência da pandemia do 

novo coronavírus. Devido à pandemia, a SDCOM decidiu suspender, por prazo 

indeterminado, a realização dos procedimentos de verificação in loco. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-1-de-6-de-julho-de-

2021-330644467  
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 Portaria SECEX Nº 99, de 30 de junho de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

01/07/2021 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, 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. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-secex-n-99-de-30-de-junho-de-

2021-329146281  

 

 Portaria SECEX Nº 101, de 16 de julho de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

19/07/2021 Altera a Portaria SECEX nº 19, de 2 de julho de 2019, publicada no 

Diário Oficial da União de 3 de julho de 2019, 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. 

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

informacao/legislacao/portarias-secex/2021/portaria-secex-

101_2021.pdf/@@download/file/Portaria%20SECEX%20101_2021.pdf 

 

 Portaria SECEX Nº 103, de 27 de julho de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

28/07/2021 Regulamenta o processo administrativo eletrônico relativo às 

investigações e aos procedimentos de defesa comercial amparados pelos 

Decretos no 1.488, de 11 de maio de 1995, no 1.751, de 19 de dezembro de 

1995, no 8.058, de 26 de julho de 2013, e no 9.107, de 26 de julho de 2017, na 

Portaria SECEX no 41, de 27 de julho de 2018, e pelos acordos comerciais em 

vigor no Brasil, e às avaliações de interesse público amparadas pela Portaria 

SECEX no 13, de 29 de janeiro de 2020, e altera a Portaria SECEX no 13, de 29 de 

janeiro de 2020. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20103_2021.pdf  

 

 Portaria SECEX Nº 104, de 28 de julho de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

29/07/2021 Estabelece critérios para alocação de cotas para importação, 

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

Comércio Exterior nº 217, de 19 de julho de 2021, publicada no Diário Oficial da 

União de 20 de julho de 2021. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20104_2021.pdf  

 

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

01/07/2021 Fica aberto, a contar da data de publicação desta Circular no 

Diário Oficial da União (DOU), o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação 

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

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-secex-n-99-de-30-de-junho-de-2021-329146281
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análise de impacto regulatório sobre o tratamento das importações de bens 

remanufaturados ou a serem destinados à remanufatura. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-n-45-de-30-de-junho-de-2021-

329144041 

 

 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. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-n-46-de-30-de-junho-de-2021-

329143961  

 

 Circular SECEX Nº 47, de 14 de julho de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

15/07/2021 Inicia investigação para averiguar a existência de dumping nas 

exportações da França para o Brasil de éter monobutílico do etilenoglicol 

(EBMEG), NCM 2909.43.10, e de dano à indústria doméstica decorrente de tal 

prática. 

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

informacao/legislacao/circulares-secex/2021/circular-secex-

47_2021.pdf/@@download/file/Circular%20SECEX%2047_2021.pdf 

 

 Circular SECEX Nº 50, de 27 de julho de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

28/07/2021 Prorroga prazo de consulta pública para manifestação do setor 

privado brasileiro a respeito da proposta de Portaria que dispõe sobre as 

petições relativas a investigações originais, revisões e outros procedimentos 

previstos no Decreto no 1.751, de 19 de dezembro de 1995, no Decreto no 9.107, 

de 26 de julho de 2017, no Acordo Sobre Subsídios e Medidas Compensatórias 

do Acordo Geral Sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio - GATT/1994, aprovado 

pelo Decreto Legislativo nº 30, de 15 de dezembro de 1994, promulgado pelo 

Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994, na Lei no 9.019, de 30 de março 

de 1995, na Resolução CAMEX no 63, de 17 de agosto de 2010 e detalha 

metodologias para o cálculo do montante de subsídios. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-n-50-de-27-de-julho-de-2021-

334761841 

 

 Acórdão Nº 392-ANTAQ, de 13 de julho de 2021 – Publicado no D.O.U. de 

14/07/2021 Acórdão 392/21 para incluir na Agenda Plurianual de Estudos 

2021/2024, dois novos estudos: um sobre os serviços prestados às cargas que são 

desembaraçadas sobre águas, definindo, entre outros, características 

operacionais, preços praticados e custos envolvidos; e outro voltado a 

diagnosticar os principais obstáculos regulatórios, com ênfase no transporte 
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https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/circulares-secex/2021/circular-secex-47_2021.pdf/@@download/file/Circular%20SECEX%2047_2021.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-n-50-de-27-de-julho-de-2021-334761841
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-n-50-de-27-de-julho-de-2021-334761841


 

 
 

 

aquaviário, e identificar iniciativas que podem ser adotadas pela ANTAQ para 

viabilizar uma efetiva implementação do transporte multimodal. 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/acordao-n-392-antaq-de-13-de-julho-de-2021-

331890346 

 

 Aviso de Audiência Pública Nº 16/2021-ANTAQ, de 13 de julho de 2021 – 

Publicado no D.O.U. de 14/07/2021 Audiência Pública 16/21 visa ao 

recebimento de contribuições para o aprimoramento da transparência na 

cobrança dos valores extra-frete e sobretaxas do transporte marítimo. O tema 

integra a Agenda Regulatória 2020/2021 e foi objeto de Tomada de Subsídios 

4/20 e, após a análise das contribuições, a área técnica constatou que existe 

assimetria de informação no mercado quanto ao fato gerador das taxas e 

sobretaxas impostas aos usuários. 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/aviso-de-audiencia-publica-n-16/2021-antaq-

332010129 

 

 Resolução ANTT Nº 5.949, de 13 de julho de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

14/07/2021 Altera o Anexo II da Resolução ANTT nº 5.867, de 14 de janeiro de 

2020, em razão do disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 5º da Lei nº 13.703, 

de 8 de agosto de 2018. 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-5.949-de-13-de-julho-de-2021-

331886614 

 

 
 

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, ANTAQ, ANTT e PATRI. 
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