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Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Outubro de 2021 

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

 

 Lei Nº 14.184, de 14 de julho de 2021 – Publicada no D.O.U. de 18/10/2021 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). 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.184-de-14-de-julho-de-2021-352674806  

 

 Decreto Nº 10.839, de 18 de outubro de 2021 – Publicado no D.O.U. de 

19/10/2021 Regulamenta os procedimentos administrativos relativos à 

investigação de existência de subsídios e à aplicação de medidas 

compensatórias. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10839.htm 

 

 Decreto Nº 10.848, de 26 de outubro de 2021 – Publicado no D.O.U. de 

27/10/2021 Promulga as Emendas ao Anexo à Convenção para a Facilitação 

do Tráfego Marítimo Internacional adotadas pelo Comitê de Facilitação da 

Organização Marítima Internacional, entre 1969 e 2005. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.848-de-26-de-outubro-de-

2021-355232144  

 

 Decreto Legislativo Nº 33, DE 2021, de 13 de outubro de 2021 – Publicado no 

D.O.U. de 14/10/2021 Aprova o texto do Sexagésimo Quarto Protocolo Adicional 

ao Acordo de Complementação Econômica nº 35, que incorpora ao referido 

Acordo o Acordo de Livre Comércio entre a República Federativa do Brasil e a 

República do Chile, assinado em Santiago, em 21 de novembro de 2018. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-legislativo-351985290  

 

 Despachos do Presidente da República - Mensagem 528/21, Publicada no 

D.O.U. de 20/10/2021 Publicada Mensagem do Presidente da República com o 

encaminhamento ao Senado Federal, para apreciação do nome de Pedro 

Miguel da Costa e Silva, para exercer o cargo de Embaixador Extraordinário e 

Plenipotenciário como Chefe da Missão do Brasil junto à União Europeia, em 

Bruxelas, Bélgica. A indicação seguirá para a Comissão de Relações Exteriores 

(CRE) do Senado, onde o indicado será sabatinado e, posteriormente, seguirá 

para o Plenário da casa. 

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

353209420  

https://in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.184-de-14-de-julho-de-2021-352674806
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10839.htm
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.848-de-26-de-outubro-de-2021-355232144
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.848-de-26-de-outubro-de-2021-355232144
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-legislativo-351985290
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despachos-do-presidente-da-republica-353209420
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despachos-do-presidente-da-republica-353209420


 

 
 

 

 Portaria ALF/BHE Nº 27, 21 de setembro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

06/10/2021 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 e dá outras providências. 

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

idAto=120907 

 

 Portaria ALF/SPO Nº 33, de 06 de outubro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

07/10/2021 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=120954 

 

 Portaria COANA Nº 44, de 08 de outubro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

13/10/2021 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=120995 

 

 Portaria COANA Nº 28, de 30 de julho de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

18/10/2021 Altera a Portaria Coana nº 5, de 24 de fevereiro de 2021, que 

regulamenta a simplificação dos procedimentos de trânsito aduaneiro por meio 

de gestão de riscos e estabelece os requisitos para monitoramento de veículos 

terrestres. 

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

idAto=121053 

 

 Portaria ALF/RJO Nº 12, de 21 de outubro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

22/10/2021 Disciplina os procedimentos relacionados à verificação remota de 

mercadorias por meio de imagens, na importação, na exportação e no trânsito 

aduaneiro de mercadorias nos casos que especifica, e dá outras providências. 

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

idAto=121152  

 

 Portaria RFB Nº 74, de 20 de outubro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

22/10/2021 Estabelece procedimentos gerais para o retorno gradual e seguro 

de servidores e empregados públicos em exercício na Secretaria Especial da 

Receita Federal do Brasil às atividades presenciais. 
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 http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=121148   

 

 Portaria ALF/VCP Nº 30, de 27 de outubro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

29/10/2021 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=121263  

 

 Receita Federal divulga novidades na exportação via DU-E (Publicado em 

20/10/2021) Novidades ocorrem na “entrega de carga para retorno ao 

mercado interno” e em outras funcionalidades relacionadas à exportação via 

Declaração Única de Exportação. 

https://www.gov.br/receitafederal/pt-

br/assuntos/noticias/2021/outubro/receita-federal-divulga-novidades-na-

exportacao-via-du-e  

 

 Resolução GECEX Nº 263, de 18 de outubro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

20/10/2021 Publicada a Resolução GECEX que dispõe sobre a criação de um 

grupo de trabalho no âmbito da Câmara de Comércio Exterior (Camex) do 

Ministério da Economia. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-263-de-18-de-outubro-

de-2021-353307983  

 

 Resolução GECEX Nº 268, de 18 de outubro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

20/10/2021 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-268-de-18-de-outubro-

de-2021-353308065 

 

 Resolução GECEX Nº 267, de 18 de outubro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

20/10/2021 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-267-de-18-de-outubro-

de-2021-353351482  

 

 Instrução Normativa SECEX Nº 2, de 21 de outubro de 2021 – Publicada no D.O.U. 

de 22/10/2021 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 (COVID-19). 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-secex-n-2-de-21-de-

outubro-de-2021-353954834  
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 Instrução Normativa SECEX Nº 3, de 22 de outubro de 2021 – Publicada no D.O.U. 

de 25/10/2021 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 (COVID-19). 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-secex-n-3-de-22-de-

outubro-de-2021-354295176  

 

 Portaria SECEX Nº 137, de 20 de outubro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

21/10/2021 Aprova a 2ª Edição do Manual Siscomex Drawback Suspensão. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-secex-n-137-de-20-de-outubro-

de-2021-353651176  

 

 Circular SECEX Nº 66, de 30 de setembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

01/10/2021 Inicia investigação para averiguar a existência de dumping nas 

exportações da Rússia para o Brasil de acrilato de butila (NCM 2916.12.30), e 

torna público os fatos que justificaram a decisão de abertura da investigação. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%2066_2021.pdf  

 

 Circular SECEX Nº 71, de 25 de outubro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

26/10/2021 Fica aberto, a contar da data de publicação desta Circular, o prazo 

de 20 (vinte) dias para que sejam apresentados comentários e sugestões a 

respeito de minuta de quatro capítulos da proposta de Portaria que dispõe 

sobre as petições relativas a investigações originais, revisões e outros 

procedimentos previstos no Decreto no 10.839, de 18 de outubro de 2021, em 

complementação à consulta pública realizada com base na Circular SECEX nº 

38, de 31 de maio de 2021. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%2071_2021.pdf  

 

 PORTARIA (CASA CIVIL) Nº 657, de 2 de outubro de 2021 – Publicada no D.O.U. 

de 02/10/2021 – Edição Extra Dispõe sobre medidas excepcionais e temporárias 

para entrada no País, nos termos da Lei n° 13.979, de 2020, e suas alterações. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-657-de-2-de-outubro-de-2021-

349986652 

 

 Ministério das Relações Exteriores anuncia acordo para redução da TEC 

Chancelaria brasileira afirmou em nota que os argentinos concordaram com 

redução de 10% em parte dos produtos importados pelo bloco Após a reunião 

com o chanceler argentino, Santiago Cafiero, o Itamaraty emitiu nota à 

imprensa afirmando que os dois países concordaram em levar ao Mercosul uma 

possível decisão de corte na Tarifa Externa Comum (TEC). Destaca-se que os 

argentinos eram o principal entrave ao acordo e a medida ainda depende de 
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aprovação dos demais países do bloco e pode ser definida na próxima reunião 

do conselho de ministros (prevista para o início de dezembro de 2021). A 

tendência é que o corte seja apenas em parte das NCMs, sendo focado em 

insumos e produtos semielaborados. Automóveis, brinquedos, lácteos e 

calçados devem ficar de fora da redução. Clique neste link para acessar a 

declaração oficial completa: https://www.gov.br/mre/pt-

br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/comunicado-conjunto-

brasil-argentina-por-ocasiao-da-visita-a-brasilia-do-ministro-das-relacoes-

exteriores-comercio-internacional-e-culto-da-argentina 

 

 Portaria (ANTT) Nº 487, de 13 de outubro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

14/10/2021 Define procedimentos operacionais a serem observados na análise 

e processamento de requerimentos de habilitação referentes ao Transporte 

Rodoviário Internacional de Cargas - TRIC e à atividade de Operador de 

Transporte Multimodal - OTM, no âmbito da Superintendência de Serviços de 

Transporte Rodoviário e Multimodal de Cargas. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-487-de-13-de-outubro-de-2021-

352008379 

 

Atenciosamente,  
 

 

Ricardo de Nobrega 

Gerente de Comércio Exterior  

 

Fontes consultadas para compilação de dados: Senado Federal, Presidência da República, 

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

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

e PATRI. 
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