
 

 
 

 

       São Paulo, 20 de dezembro de 2021. 
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Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Novembro de 2021 

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

 

 Senado – Plenário Segue à promulgação o Protocolo ao Acordo entre Brasil e 

Estados Unidos O texto prevê compromissos para facilitação do comércio, boas 

práticas regulatórias e medidas anticorrupção O Plenário do Senado aprovou, 

na 4ª feira (17/11), o PDL 484/21 que aprova o texto do Protocolo ao Acordo de 

Comércio e Cooperação Econômica entre o Brasil e os Estados Unidos 

Relacionado a Regras Comerciais e de Transparência. 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=9031746&ts=1637196371829&disposition=inline  

 

 Portaria (Casa Civil) Nº 660, de 27 de novembro de 2021 – Publicada no D.O.U. 

de 27/11/2021 Dispõe sobre medidas excepcionais e temporárias para entrada 

no País, nos termos da Lei n° 13.979, de 2020. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-660-de-27-de-novembro-de-

2021-362695603  

 

 Portaria COANA Nº 47, de 25 de outubro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

03/11/2021 Dispõe sobre o despacho aduaneiro de importação na modalidade 

Antecipado para mercadoria importada pelo modal aéreo por importador 

certificado como Operador Econômico Autorizado (OEA). 

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

idAto=121271 

 

 Portaria ALF/GRU Nº 26, de 10 de novembro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

11/11/2021 Altera a Portaria ALF/GRU nº 333/2011, de 12 de dezembro de 2011, 

que estabelece procedimentos para aplicação da IN nº 248/2002, no âmbito 

desta Alfândega. 

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

idAto=121433 

 

 Portaria ALF/SPO Nº 40, de 11 de novembro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

24/11/2021 Estabelece instruções para viabilização do controle aduaneiro nos 

recintos do interior cujo processamento dos despachos foi regionalizado pela 

Portaria SRRF08 nº 1.539/2020. 

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

idAto=121720  
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 Ato Declaratório Executivo COANA Nº 7, de 10 de novembro de 2021 – 

Publicado(a) no D.O.U. de 12/11/2021 Autoriza a utilização, nas importações 

brasileiras, de Certificado de Origem Digital (COD) emitido pela Colômbia. 

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

idAto=121445 

 

 Portaria ALF/GIG Nº 15, de 12 de novembro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

18/11/2021 Altera a Portaria ALF/GIG nº 7, de 14 de maio de 2021, que define a 

organização interna e disciplina as atribuições regimentais no âmbito da 

Alfândega da Receita Federal do Brasil no Aeroporto Internacional do Galeão. 

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

idAto=121530  

 

 Portaria ALF/GIG Nº 16, de 22 de novembro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

26/11/2021 Altera a Portaria ALF/GIG nº 006, de 10 de maio de 2021, que 

disciplina o retorno de carga entregue indevidamente no Terminal de Cargas 

Aérea de importação. 

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

idAto=121757  

 

 Portaria ALF/AEG Nº 9, de 24 de novembro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

26/11/2021 Define procedimentos relativos à remessa de mercadorias ou bens 

da Zona Franca de Manaus para o restante do território nacional pelo 

Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e dá outras providências. 

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

idAto=121748  

 

 Portaria COANA Nº 51, de 23 de novembro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

26/11/2021 Dispõe sobre serviço requerido por meio de processo digital aberto 

no Centro Virtual de Atendimento (e-CAC), conforme art. 19 da Instrução 

Normativa RFB nº 2.022, de 16 de abril de 2021. 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-coana-n-51-de-23-de-novembro-de-

2021-362680744  

 

 Portaria ALF/RJO Nº 13, de 29 de novembro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

30/11/2021 Altera a Portaria AL/RJO nº 12, de 21 de outubro de 2021, publicada 

no DOU de 22 de outubro de 2021, seção 1, página 26, que 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=121803  
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 Resolução GECEX Nº 269, de 4 de novembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

05/11/2021 Concede redução temporária das alíquotas do Imposto de 

Importação ao amparo do art. 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 aos efeitos da pandemia do Corona 

Vírus/Covid-19 na economia nacional – Revisão da Tarifa Externa Comum 

(aplicação válida somente no Brasil). 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-269-de-4-de-novembro-de-

2021-357327000 

 

 Resolução GECEX Nº 270, de 18 de novembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

19/11/2021 Altera o Anexo II da Resolução nº 125, de 15 de dezembro de 2016. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-270-de-18-de-

novembro-de-2021-360548422  

 

 Resolução GECEX Nº 272, de 19 de novembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

29/11/2021 Altera a Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM e a Tarifa 

Externa Comum - TEC para adaptação às modificações do Sistema 

Harmonizado (SH-2022). 

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/11/2021&jor

nal=515&pagina=22&totalArquivos=541  

 

 Resolução GECEX Nº 273, de 18 de novembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

19/11/2021 Prorroga a vigência da 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-273-de-18-de-

novembro-de-2021-360533014 

 

 Resolução GECEX Nº 276, de 19 de novembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

22/11/2021 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-276-de-19-de-

novembro-de-2021-361013413  

 

 Resolução GECEX Nº 277, de 19 de novembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

22/11/2021 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://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-277-de-19-de-novembro-de-

2021-360916364 
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 Resolução GECEX Nº 278, de 19 de novembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

22/11/2021 Dispõe sobre a Regulamentação do 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 Diretriz MERCOSUL/CCM/DIR Nº 68/21.  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-278-de-19-de-

novembro-de-2021-360904158  

 

 Aviso de Consulta Pública – Publicado(a) no D.O.U. de 16/11/2021 Torna pública, 

conforme Anexo Único, 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. As manifestações sobre a proposta 

deverão ser dirigidas à Subsecretaria de Estratégia Comercial da Camex por 

meio do endereço eletrônico cat@economia.gov.br. As mensagens eletrônicas 

deverão fazer referência ao número desta consulta e ser encaminhadas no 

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar de sua publicação no Diário 

Oficial da União. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/aviso-de-consulta-publica-359608600  

 

 Portaria SECEX Nº 142, de 03 de novembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

04/11/2021 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%20142_2021%20(1).pdf 

 

 Portaria SECEX Nº 143, de 08 de novembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

10/11/2021 Altera a Portaria SECEX nº 19, de 2 julho de 2019, 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%20143_2021.pdf 

 

 Portaria SECEX Nº 144, de 10 de novembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

11/11/2021 Altera a Portaria SECEX nº 18, de 6 de abril de 2018, a qual elenca o 

rol das entidades habilitadas a emitir Certificado de Origem Digital (COD) no 

comércio com Argentina, Colômbia, Paraguai e Uruguai, no âmbito dos 

Acordos de Complementação Econômica Nºs 2, 14, 18 e 72. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20144_2021.pdf 

 

 Portaria SECEX Nº 147, de 17 de novembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

18/11/2021 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 
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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%20147_2021.pdf  

 

 Portaria SECEX Nº 148, de 19 de novembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

22/11/2021 Altera a Portaria SECEX Nº 103, de 27 de julho de 2021 (regulamenta 

o processo administrativo eletrônico relativo às investigações e aos 

procedimentos de defesa comercial), para dar nova redação ao art. 5º, e 

revoga a Portaria SECEX Nº 147, de 17 de novembro de 2021. 

 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-secex-n-148-de-19-de-novembro-

de-2021-360905044 

 

 Portaria SECEX Nº 150, de 26 de novembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

29/11/2021 Dispõe sobre a fase facultativa de pré-pleito no âmbito de 

investigações originais, revisões e demais procedimentos de defesa comercial 

previstos nos Decretos nº 8.058, de 26 de julho de 2013, nº 1.751, de 19 de 

dezembro de 1995, e nº 1.488, de 11 de maio de 1995, na Portaria SECEX nº 41, 

de 27 de julho de 2018, e nos acordos comerciais em vigor no Brasil. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20150_2021%20(1).pdf  

 

 Portaria SECEX Nº 151, de 26 de novembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

29/11/2021 Estabelece procedimentos para a análise de preço provável 

prevista no §3º do art. 107 e no inciso III do art. 104 do Decreto nº 8.058, de 26 de 

julho de 2013. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20151_2021.pdf 

 

 Portaria SECEX Nº 152, de 26 de novembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

29/11/2021 Estabelece procedimentos e fatores para a recomendação de 

prorrogação de direito antidumping com a imediata suspensão de sua 

aplicação e para a eventual recomendação de retomada imediata da 

cobrança de direito antidumping suspenso com base no art. 109 do Decreto nº 

8.058, de 26 de julho de 2013. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20152_2021.pdf 

 

 Portaria SECEX Nº 153, de 26 de novembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

29/11/2021 Estabelece procedimentos para a recomendação da prorrogação 

do direito antidumping em montante inferior ao do direito em vigor, com base 

no art. 107, §4º, do Decreto nº 8.058, de 26 de julho de 2013. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20153_2021.pdf  
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 Portaria SECEX Nº 156, de 29 de novembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

30/11/2021 Altera a Portaria SECEX nº 23, de 14 de julho de 2011, que dispõe 

sobre operações de comércio exterior. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20156_2021%20(1).pdf  

 

 Circular SECEX Nº 73, de 29 de outubro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

03/11/2021 Torna público os prazos que servirão de parâmetro para o restante 

da revisão das medidas antidumping aplicadas às importações brasileiras de 

éter monobutílico do etilenoglicol (EBMEG), NCM 2909.43.10, originárias da 

Alemanha e dos Estados Unidos da América. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%2073_2021.pdf 

 

 Circular SECEX Nº 76, de 04 de novembro de 2021 – Publicado no D.O.U. de 

05/11/2021 Torna público os prazos que servirão de parâmetro para o restante 

da referida investigação, iniciada por intermédio da Circular SECEX nº 18, de 4 

de março de 2021, publicada no Diário Oficial da União - D.O.U. de 5 de março 

de 2021, alterando o cronograma divulgado por intermédio da Circular Secex 

nº 64, de 29 de setembro de 2021, publicada no Diário Oficial da União - D.O.U. 

de 30 de setembro de 2021. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%2076_2021.pdf 

 

 Circular SECEX Nº 78, de 11 de novembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

12/11/2021 Prorroga até 30 de novembro de 2021 o prazo previsto na Circular 

SECEX nº 71, de 25 de outubro de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 

26 de outubro de 2021. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%2078_2021.pdf 

 

 Circular SECEX Nº 80, de 25 de novembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

26/11/2021 Inicia revisão do direito antidumping aplicado às importações 

brasileiras de poli (tereftalato de etileno), ou polietileno tereftalato, também 

conhecido como resina PET, com viscosidade intrínseca entre 0,7 e 0,88 dl/g 

(NCM 3907.61.00), originárias da República Popular da China, de Taipé Chinês, 

da República da Índia e da República da Indonésia. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%2080_2021%20(1).pdf  

 

Atenciosamente,  
 

Ricardo de Nobrega 

Gerente de Comércio Exterior  

 

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

Portal Legislativo, Ministério da Economia, Secretaria de Comércio Exterior, Câmara de 

Comércio Exterior, Receita Federal do Brasil e PATRI. 
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