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Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Agosto de 2021 

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

 

 Lei Nº 14.195, de 26 de agosto de 2021 (Conversão da Medida Provisória Nº 

1.040, de 2021 – Publicada no D.O.U. de 27/08/2021 Dispõe sobre a facilitação 

para abertura de empresas, sobre a proteção de acionistas minoritários, sobre a 

facilitação do comércio exterior, sobre o Sistema Integrado de Recuperação de 

Ativos (Sira), sobre as cobranças realizadas pelos conselhos profissionais, sobre a 

profissão de tradutor e intérprete público, sobre a obtenção de eletricidade, 

sobre a desburocratização societária e de atos processuais e a prescrição 

intercorrente na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); altera as 

Leis nºs 11.598, de 3 de dezembro de 2007, 8.934, de 18 de novembro de 1994, 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, 7.913, de 7 de dezembro de 1989, 12.546, de 

14 de dezembro 2011, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 10.522, de 19 de julho 

de 2002, 12.514, de 28 de outubro de 2011, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 13.105, de 16 de março de 2015 

(Código de Processo Civil), 4.886, de 9 de dezembro de 1965, 5.764, de 16 de 

dezembro de 1971, 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e 13.874, de 20 de 

setembro de 2019, e o Decreto-Lei nº 341, de 17 de março de 1938; e revoga as 

Leis nºs 2.145, de 29 de dezembro de 1953, 2.807, de 28 de junho de 1956, 2.815, 

de 6 de julho de 1956, 3.187, de 28 de junho de 1957, 3.227, de 27 de julho de 

1957, 4.557, de 10 de dezembro de 1964, 7.409, de 25 de novembro de 1985, e 

7.690, de 15 de dezembro de 1988, os Decretos nºs 13.609, de 21 de outubro de 

1943, 20.256, de 20 de dezembro de 1945, e 84.248, de 28 de novembro de 1979, 

e os Decretos-Lei nºs 1.416, de 25 de agosto de 1975, e 1.427, de 2 de dezembro 

de 1975, e dispositivos das Leis nºs 2.410, de 29 de janeiro de 1955, 2.698, de 27 

de dezembro de 1955, 3.053, de 22 de dezembro de 1956, 5.025, de 10 de junho 

de 1966, 6.137, de 7 de novembro de 1974, 8.387, de 30 de dezembro de 1991, 

9.279, de 14 de maio de 1996, e 9.472, de 16 de julho de 1997, e dos Decretos-

Lei nºs 491, de 5 de março de 1969, 666, de 2 de julho de 1969, e 687, de 18 de 

julho de 1969; e dá outras providências. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14195.htm  

 

 Instrução Normativa RFB Nº 2041, de 05 de agosto de 2021 - Publicado(a) no 

D.O.U. de 12/08/2021 Altera a Instrução Normativa RFB nº 2.022, de 16 de abril 

de 2021, que dispõe sobre a entrega de documentos e a interação eletrônica 

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

Brasil. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14195.htm


 

 
 

 

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

idAto=119790 

 

 Instrução Normativa RFB Nº 2044, de 19 de agosto de 2021 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 23/08/2021 Altera a Instrução Normativa RFB nº 800, de 27 de 

dezembro de 2007, que dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da 

movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga nos portos 

alfandegados. 

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

idAto=119999  

 

 Portaria SRRF10 Nº 43, de 05 de agosto de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

06/08/2021 Dispõe sobre habilitação e cadastro de intervenientes nos sistemas 

aduaneiros, no âmbito da 10ª Região Fiscal. 

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

idAto=119732 

 

 Portaria ALF/AEG Nº 7, de 12 de agosto de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

13/08/2021 Altera a Portaria ALF/AEG nº 25, de 09 de outubro de 2020, para 

estruturar a ELA - Equipe de Lavratura de Autos de Infração. 

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

idAto=119813 

 

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

18/08/2021 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. 

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

idAto=119927 

 

 Portaria ALF/GRU Nº 21, de 20 de agosto de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

23/08/2021 Define requisitos para a transferência de carga aérea do TECA 

Importação para o TECA Exportação nos casos de devolução ou redestinação 

ao exterior. 

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

idAto=120054  

 

 Portaria IRF/APM Nº 2, de 23 de agosto de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

25/08/2021 Dispõe sobre a obrigação dos agentes ou dos representantes de 

empresas de transporte aéreo prestar informações à Inspetoria da Receita 

Federal do Brasil no Aeroporto Internacional Pinto Martins. 

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

idAto=120091  
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 Portaria ALF/VCP Nº 24, de 30 de agosto de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

31/08/2021 Dispõe sobre a retirada de planilha de cálculo para o registro de 

declaração de cargas consideradas abandonadas por decurso de prazo em 

recinto alfandegado, bem como sobre os procedimentos para retomada do 

despacho após aplicação da pena de perdimento. 

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

idAto=120192  

 

 Portaria Conjunta RFB / SECINT Nº 85, de 19 de agosto de 2021 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 20/08/2021 Dispõe sobre a participação da Secretaria de Comércio 

Exterior (Secex) no Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado 

(Programa OEA), por meio do módulo complementar do OEA-Integrado. 

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

idAto=119994 

 

 Aviso de Consulta Pública Nº 4/2021 – Publicado no D.O.U. de 26/08/2021 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. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/aviso-de-consulta-publica-n-4/2021-

340805522  

 

 Resolução GECEX Nº 229, de 6 de agosto de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

09/08/2021 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. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-229-de-6-de-agosto-

de-2021-336947423  

 

 Resolução GECEX Nº 230, de 20 de agosto de 2021 – Publicada no D.O.U. 

24/08/2021 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-230-de-20-de-agosto-

de-2021-340148591  

 

 Resolução GECEX Nº 231, de 20 de agosto de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

24/08/2021 Altera o Anexo III da Resolução da Câmara de Comércio Exterior nº 

125, de 15 de dezembro de 2016. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-231-de-20-de-agosto-

de-2021-340148673  
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 Resolução GECEX Nº 232, de 24 de agosto de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

25/08/2021 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-232-de-24-de-agosto-

de-2021-340736682  

 

 Resolução GECEX Nº 233, de 24 de agosto de 2021 – Publicada no D.O.U. 

25/08/2021 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-233-de-24-de-agosto-

de-2021-340722348 

 

 Resolução GECEX Nº 236, de 27 de agosto de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

30/08/2021 Prorroga o direito compensatório definitivo, por um prazo de até 5 

(cinco) anos, aplicado às importações brasileiras de filmes, chapas, folhas, 

películas, tiras e laminas, biaxialmente orientados, de poli(tereftalato de etileno) 

- filmes PET, de espessura igual ou superior a 5 micrometros (mm) e igual ou 

inferior a 50 micrometros (mm), metalizados ou não, sem tratamento ou com 

tratamento tipo coextrusão, químico ou com descarga de corona, originárias 

da Índia. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-236-de-27-de-agosto-

de-2021-341366014  

 

 Resolução GECEX Nº 237, de 27 de agosto de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

30/08/2021 Altera a Resolução Gecex nº 203, de 20 de maio de 2021 no âmbito 

da prorrogação do direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) 

anos, aplicado às importações brasileiras de Filme PET, com espessuras entre 5 e 

50 micrômetros, 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-237-de-27-de-agosto-

de-2021-341345920  

 

 Resolução GECEX Nº 240, de 27 de agosto de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

30/08/2021 Dispõe sobre o Sistema de Administração e Controle de Cotas de 

Importação outorgadas pelo MERCOSUL a terceiros países ou grupos de países 

(SACIM) e incorpora ao ordenamento jurídico brasileiro a Resolução nº 46, de 

2020, do Grupo Mercado Comum (GMC) do MERCOSUL. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-240-de-27-de-agosto-

de-2021-341345194  

 

 Portaria SECEX Nº 106, de 13 de agosto de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

16/08/2021 Estabelece critérios para alocação de cotas para importação, 
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determinadas pela Resolução do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de 

Comércio Exterior nº 229, de 6 de agosto de 2021, publicada no Diário Oficial da 

União de 9 de agosto de 2021. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20106_2021.pdf 

 

 Portaria SECEX Nº 107, de 19 de agosto de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

20/08/2021 Dispõe sobre o Programa de Certificação da Secretaria de 

Comércio Exterior (Secex) no Módulo Complementar do Programa Brasileiro de 

Operador Econômico Autorizado - Programa OEA. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20107_2021%20(1).pdf 

 

 Circular SECEX Nº 52, de 03 de agosto de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

03/08/2021 Considerando o disposto na Portaria SECEX nº 103, de 27 de julho de 

2021, publicada no Diário Oficial da União de 28 de julho de 2021, em especial 

no §2º do art. 9º, que determina que os procedimentos de defesa comercial 

terão seus autos transferidos para o SEI/ME até o dia 1º de setembro de 2021, 

encontra-se abaixo lista com os novos números dos processos eletrônicos de 

defesa comercial que tramitarão no SEI/ME a partir do dia 1º de setembro de 

2021. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%2052_2021%20(1).pdf 

 

 Circular SECEX Nº 53, de 25 de agosto de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

26/08/2021 Torna público os prazos que servirão de parâmetro para o restante 

da investigação de prática de dumping, nas exportações para o Brasil de 

anidrido ftálico (NCM 2917.35.00), originário de Israel e da Rússia, alterando o 

cronograma divulgado por intermédio da Circular SECEX nº 31, de 07 de maio 

de 2021. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%2053_2021.pdf  

 

 Resolução CZPE/ME Nº 29, de 4 de agosto de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

25/08/2021 Dispõe sobre as normas e diretrizes aplicáveis às Zonas de 

Processamento de Exportação, aos seus proponentes, às suas administradoras e 

às empresas autorizadas a se instalar nas Zonas de Processamento de 

Exportação. 

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/08/2021&jor

nal=515&pagina=149  

 

 Resolução ANTT Nº 5.952, de 17 de agosto de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

18/08/2021 Habilita os pontos de fronteira ao tráfego rodoviário internacional de 

cargas e passageiros. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-5.952-de-17-de-agosto-de-

2021-338969954 
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 Portaria DPC/DGN/MB (Ministério da Defesa/Comando da Marinha/Diretoria-

Geral de Navegação/Diretoria de Portos e Costas) Nº 22, de 11 de agosto de 

2021 – Publicada no D.O.U. de 23/08/2021 Aprova a modificação das Normas 

da Autoridade Marítima para Transporte de Cargas Perigosas - NORMAM-

29/DPC. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-dpc/dgn/mb-n-22-de-11-de-

agosto-de-2021-339812862  

 

 Portaria MAPA Nº 385, de 25 de agosto de 2021 – Publicada no D.O.U. 27/08/2021 

Dispõe sobre os tratamentos fitossanitários com fins quarentenários realizados no 

trânsito internacional de vegetais, partes de vegetais, produtos de origem 

vegetal, e outros artigos regulamentados e dá outras providências. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-385-de-25-de-agosto-de-2021-

341052625  

 
 

Atenciosamente,  
 

 

Ricardo de Nobrega 

Gerente de Comércio Exterior  

 

 

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

Ministério da Defesa, Ministério da Agricultura, Ministério da Economia, Receita Federal do Brasil, 
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