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Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Setembro de 2021 

 

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

 

 Decreto Nº 10.786, de 06 de setembro de 2021- Publicado no D.O.U. 08/09/2021 

Torna pública a decisão, pela República Federativa do Brasil, de não renovar a 

vigência do Convênio entre a República Federativa do Brasil e a República 

Oriental do Uruguai sobre Transporte Marítimo, firmado em Rivera, em 12 de 

junho de 1975, e do Acordo sobre Transportes Marítimos entre a República 

Federativa do Brasil e a República Argentina, firmado em Buenos Aires, em 15 

de agosto de 1985. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10786.htm 

 

 Decreto Nº 10.796, de 16 de setembro de 2021 – Publicado no D.O.U. de 

17/09/2021 Promulga o Acordo entre a República Federativa do Brasil e a 

República Dominicana sobre Isenção de Vistos de Turismo e Negócios, firmado 

em Brasília, em 14 de maio de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10796.htm 

 

 Portaria ALF/MNS Nº 9, de 30 de agosto de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

01/09/2021 Disciplina os procedimentos relacionados ao agendamento de 

posicionamento de cargas nos recintos alfandegados e à verificação remota 

de mercadorias e bens destinados à importação e exportação, incluídas as 

operações relativas ao trânsito aduaneiro, por meio do registro de imagens 

obtidas por câmeras. 

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

idAto=120208 

 

 Portaria ALF/SDR Nº 4, de 01 de setembro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

03/09/2021 Disciplina os procedimentos relacionados à verificação física remota 

de mercadorias, por meio de imagens obtidas por câmeras, no âmbito da 

Alfândega da Receita Federal do Brasil em Salvador. 

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

idAto=120260 

 

 Portaria ALF/VCP Nº 25, de 02 de setembro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

08/09/2021 Dispõe sobre a revisão de rotas e prazos de trânsito aduaneiro para 

as unidades que especifica. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10786.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10796.htm
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=120208
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=120208
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=120260
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=120260


 

 
 

 

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

idAto=120320 

 

 Portaria ALF/SPO Nº 27, de 09 de setembro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

10/09/2021 Altera a Portaria ALF/SPO nº 13, de 27 de maio de 2021 

(agendamento da verificação da mercadoria, relativamente ao despacho 

aduaneiro de importação, de exportação ou de trânsito). 

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

idAto=120347 

 

 Portaria ALF/GRU Nº 23, de 14 de setembro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

15/09/2021 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=120429 

 

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

16/09/2021 “Delega aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil lotados 

na Equipe de Vigilância e Repressão da ALF/MNO a função de declarar o 

abandono e perdimento de mercadorias de que trata a Portaria MF nº 159, de 3 

de fevereiro de 2010." 

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

idAto=120444 

 

 Portaria DRF/UBL Nº 21, de 13 de Setembro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

17/09/2021 Dispõe sobre o procedimento simplificado para as operações de 

trânsito aduaneiro considerando o alfandegamento do novo recinto para onde 

será efetivada a mudança das instalações do Centro Logístico e Industrial 

Aduaneiro (CLIA) em Uberlândia - MG. 

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

idAto=120519 

 

 Portaria IRF/PCE Nº 3, de 17 de setembro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

20/09/2021 Disciplina o ingresso, a permanência e a saída de pessoas e veículos 

no Porto do Pecém-CE, jurisdicionado pela Inspetoria da Receita Federal do 

Brasil no Pecém, e dá outras providências. 

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

idAto=120543  

 

 Portaria ALF/STS Nº 68, de 17 de setembro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

22/09/2021 Altera a Portaria ALF/STS n° 7, de 28 de janeiro de 2021, publicada 

no DOU de 2 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a organização interna da 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=120320
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=120320
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=120347
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=120347
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=120429
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=120429
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=120444
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=120444
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=120519
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=120519
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=120543
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=120543


 

 
 

 

Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Santos e trata de 

atribuições e competências. 

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

idAto=120598 

 

 Portaria CONJUNTA RFB / SDA / ANVISA Nº 61, de 30 de agosto de 2021 – 

Publicado(a) no D.O.U. de 24/09/2021 Disciplina o funcionamento e estabelece 

os locais de instalação das Comissões Locais de Facilitação de Comércio 

(Colfac). 

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

idAto=120638  

 

 Portaria Conjunta RFB/BCB Nº 86, de 20 de agosto de 2021 – Publicada no D.O.U. 

de 01/09/2021 Revoga a Portaria Conjunta SRF/BACEN n° 1.064, de 26 de 

outubro de 2006, que dispõe sobre mecanismo eletrônico de acesso, pela 

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a dados agregados de 

liquidação de contratos de câmbio de exportação, na forma prevista na 

Medida Provisória nº 315, de 3 de agosto de 2006, convertida na Lei nº 11.371, 

de 28 de novembro de 2006. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-rfb/bcb-n-86-de-20-de-

agosto-de-2021-341965276  

 

 Portaria ME Nº 11.358, de 17 de setembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

20/09/2021 Eleva o valor do limite global anual, para o exercício de 2021, das 

importações destinadas à pesquisa científica e tecnológica, nos termos da Lei 

nº 8.010, de 29 de março de 1990 e da Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990.   

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-me-n-11.358-de-17-de-setembro-

de-2021-345761327  

 

 Resolução GECEX Nº 245, de 9 de setembro de 2021 – Publicada no D.O.U. 

13/09/2021 Altera a Nomenclatura Comum do Mercosul e sua correspondente 

Tarifa Externa Comum, conforme estabelecido nas Resoluções nº 07/21, nº 08/21 

e nº 10/21, do Grupo Mercado Comum do Mercosul. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-245-de-9-de-setembro-

de-2021-344159378 

 

 Resolução GECEX Nº 248, de 15 de setembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

16/09/2021 Encerra avaliação de interesse público com prorrogação da 

suspensão das medidas antidumping aplicadas às importações brasileiras de 

fenol, originárias dos Estados Unidos da América e da União Europeia, por até 

um ano. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-248-de-15-de-

setembro-de-2021-345128825  

 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=120598
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=120598
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=120638
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=120638
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-rfb/bcb-n-86-de-20-de-agosto-de-2021-341965276
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-rfb/bcb-n-86-de-20-de-agosto-de-2021-341965276
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-me-n-11.358-de-17-de-setembro-de-2021-345761327
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-me-n-11.358-de-17-de-setembro-de-2021-345761327
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-245-de-9-de-setembro-de-2021-344159378
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-245-de-9-de-setembro-de-2021-344159378
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-248-de-15-de-setembro-de-2021-345128825
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-248-de-15-de-setembro-de-2021-345128825


 

 
 

 

 Resolução GECEX Nº 249, de 24 de setembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

27/09/2021 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-249-de-24-de-

setembro-de-2021-347589378  

 

 Resolução GECEX Nº 252, de 24 de setembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

24/09/2021 Prorroga direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 

(cinco) anos, aplicado às importações brasileiras de acrilato de butila, 

originárias da África do Sul e de Taipé Chinês, com imediata suspensão após a 

sua prorrogação para Taipé Chinês. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-252-de-24-de-

setembro-de-2021-347366084  

 

 Resolução GECEX Nº 256, de 24 de setembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

27/09/2021 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-256-de-24-de-

setembro-de-2021-347620297  

 

 Resolução GECEX Nº 257, de 24 de setembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

27/09/2021 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-257-de-24-de-

setembro-de-2021-347593014  

 

 Portaria SECEX Nº 115, de 06 de setembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

08/09/2021 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. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20115_2021.pdf 

 

 Portaria SECEX Nº 123, de 20 de setembro de 2021 – Publicada no D.O.U. 

21/09/2021 Altera a Portaria SECEX nº 23, de 14 de julho de 2011 (Dispõe sobre 

Operações de Comércio Exterior), e a Portaria SECEX nº 49, de 31 de agosto de 

2020 (Dispõe sobre atos públicos de liberação da atividade econômica de 

competência da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) nos termos do 

Decreto nº 10.178, de 18 de dezembro de 2019). Considerando a Portaria ME nº 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-249-de-24-de-setembro-de-2021-347589378
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-249-de-24-de-setembro-de-2021-347589378
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-252-de-24-de-setembro-de-2021-347366084
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-252-de-24-de-setembro-de-2021-347366084
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-256-de-24-de-setembro-de-2021-347620297
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-256-de-24-de-setembro-de-2021-347620297
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-257-de-24-de-setembro-de-2021-347593014
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-257-de-24-de-setembro-de-2021-347593014
file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20115_2021.pdf


 

 
 

 

7.058, de 21 de junho de 2021, que estabelece requisitos e condições para 

importação de mercadoria destinada a reposição de outra anteriormente 

importada que tenha apresentado defeito técnico. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-secex-n-123-de-20-de-setembro-

de-2021-346332196  

 

 Circular SECEX Nº 60, de 09 de setembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

10/09/2021 Torna público os fatos que justificaram a decisão de não aplicação 

de direito provisório na investigação para averiguar a existência de dumping 

nas exportações dos EUA para o Brasil de soda cáustica líquida (NCM 

2815.12.00). 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%2060_2021.pdf 

 

 Circular SECEX Nº 61, de 14 de setembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

15/09/2021. Retificada no D.O.U. de 17/09/2021 Torna público: (i) que se 

concluiu por uma determinação preliminar positiva de dumping e de dano à 

indústria doméstica dele decorrente, sem recomendação de aplicação de 

direito provisório; (ii) as conclusões preliminares da avaliação de interesse 

público; e (iii) os prazos que servirão de parâmetro para o restante da revisão, e 

prorrogar por até oito meses, a partir de 11 de janeiro de 2022, o prazo para 

conclusão da investigação de prática de dumping, de dano à indústria 

doméstica e de relação causal entre esses, nas exportações para o Brasil de 

ácido cítrico e determinados sais e ésteres do ácido cítrico (“ACSM”), 

usualmente classificadas nos subitens 2918.14.00 e 2918.15.0 da Nomenclatura 

Comum do Mercosul - NCM, originárias da Colômbia e da Tailândia. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%2061_2021.pdf 

 

 Instrução Normativa COFIG Nº 82, DE 1º de setembro de 2021 – Publicada no 

D.O.U. de 03/09/2021 Dispõe sobre as alçadas e as condições a serem 

observadas pelo Agente Financeiro da União para o Programa de 

Financiamento às Exportações (Proex) na contratação de operações ao 

amparo do programa. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-cofig-n-82-de-1-de-

setembro-de-2021-342653050  

 

 Solução de Consulta (RFB) Nº 118 de 6 de setembro de 2021 – Publicada no 

D.O.U. 14/09/2021 Dispõe sobre reembolso de THC ao transportador de carga 

internacional, data do pagamento do SISCOSERV e operações com 

mercadorias. A Solução nº118/21 estabelece que o valor do pagamento de 

título de reembolso da Taxa de Movimentação no Terminal pelo importador das 

mercadorias, residente ou domiciliado no Brasil deve ser considerado como 

integrante do valor comercial da aquisição do serviço de transporte 

internacional de carga, convertendo o valor expresso em real para moeda da 

operação principal pela taxa de câmbio do dia do pagamento. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-secex-n-123-de-20-de-setembro-de-2021-346332196
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-secex-n-123-de-20-de-setembro-de-2021-346332196
file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%2060_2021.pdf
file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%2061_2021.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-cofig-n-82-de-1-de-setembro-de-2021-342653050
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-cofig-n-82-de-1-de-setembro-de-2021-342653050


 

 
 

 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/solucao-de-consulta-n-118-de-6-de-setembro-

de-2021-344467039  

 

 

 

Atenciosamente,  
 

 

Ricardo de Nobrega 

Gerente de Comércio Exterior  

 

 

 

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

Ministério da Economia, Secretaria de Comércio Exterior, Câmara de Comércio Exterior, Receita 

Federal do Brasil, Secretaria de Defesa Agropecuária/MAPA, ANVISA, BCB e PATRI. 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/solucao-de-consulta-n-118-de-6-de-setembro-de-2021-344467039
https://in.gov.br/en/web/dou/-/solucao-de-consulta-n-118-de-6-de-setembro-de-2021-344467039

