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Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Dezembro de 2021 

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

 

 Lei Nº 14.286, de 29 de dezembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 30/12/2021 

Dispõe sobre o mercado de câmbio brasileiro, o capital brasileiro no exterior, o 

capital estrangeiro no País e a prestação de informações ao Banco Central do 

Brasil; altera as Leis nos 4.131, de 3 de setembro de 1962, 4.728, de 14 de julho de 

1965, 8.383, de 30 de dezembro de 1991, 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, e 

11.371, de 28 de novembro de 2006, e o Decreto nº 23.258, de 19 de outubro de 

1933; e revoga as Leis nos 156, de 27 de novembro de 1947, 1.383, de 13 de 

junho de 1951, 1.807, de 7 de janeiro de 1953, 2.145, de 29 de dezembro de 

1953, 2.698, de 27 de dezembro de 1955, 4.390, de 29 de agosto de 1964, 5.331, 

de 11 de outubro de 1967, 9.813, de 23 de agosto de 1999, e 13.017, de 21 de 

julho de 2014, os Decretos-Leis nos 1.201, de 8 de abril de 1939, 9.025, de 27 de 

fevereiro de 1946, 9.602, de 16 de agosto de 1946, 9.863, de 13 de setembro de 

1946, e 857, de 11 de setembro de 1969, a Medida Provisória nº 2.224, de 4 de 

setembro de 2001, e dispositivos das Leis nos 4.182, de 13 de novembro de 1920, 

3.244, de 14 de agosto de 1957, 4.595, de 31 de dezembro de 1964, 5.409, de 9 

de abril de 1968, 6.099, de 12 de setembro de 1974, 7.738, de 9 de março de 

1989, 8.021, de 12 de abril de 1990, 8.880, de 27 de maio de 1994, 9.069, de 29 

de junho de 1995, 9.529, de 10 de dezembro de 1997, 11.803, de 5 de novembro 

de 2008, 12.865, de 9 de outubro de 2013, 13.292, de 31 de maio de 2016, e 

13.506, de 13 de novembro de 2017, e dos Decretos-Leis nos 2.440, de 23 de 

julho de 1940, 1.060, de 21 de outubro de 1969, 1.986, de 28 de dezembro de 

1982, e 2.285, de 23 de julho de 1986. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14286.htm  

 

 Decreto Nº 10.886, de 7 de dezembro de 2021 – Publicado no D.O.U. de 

08/12/2021 Institui a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10886.htm  

 

 Decreto Nº 10.923, de 30 de dezembro de 2021 – Publicado no D.O.U. de 

31/12/2021 Aprova a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos 

Industrializados – TIPI. Publicado Decreto 10923/21, que aprova a Tabela de 

Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), que tem por base a 

Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), sendo utilizada para fins de 

tributação. A NCM constitui a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBM), 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14286.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10886.htm


 

 
 

 

baseada no Sistema Harmonizado (SH). Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação e produz efeitos a partir de 1º de abril de 2022. 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.923-de-30-de-dezembro-de-2021-

371543140 

 

 Medida Provisória Nº 1.079, de 14 de dezembro de 2021 – Publicada no D.O.U. 

de 15/12/2021 Dispõe sobre a prorrogação excepcional de prazos de isenção, 

de redução a zero de alíquotas ou de suspensão de tributos em regimes 

especiais de drawback. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.079-de-14-de-

dezembro-de-2021-367531649  

 

 Instrução Normativa RFB Nº 2050, de 06 de dezembro de 2021 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 08/12/2021 Estabelece os termos, os prazos e as condições relativos 

aos procedimentos aduaneiros para reposição de mercadoria importada que 

tenha apresentado defeito técnico. 

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

idAto=121969  

 

 Instrução Normativa RFB Nº 2052, de 06 de dezembro de 2021 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 08/12/2021 Aprova a tradução das atualizações das Notas 

Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de 

Mercadorias publicadas pela Organização Mundial das Alfândegas (OMA). 

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

idAto=122006  

 

 Instrução Normativa RFB Nº 2054, de 06 de dezembro de 2021 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 09/12/2021 Aprova a VII Emenda à Nomenclatura do Sistema 

Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias. 

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

idAto=122022  

 

 Instrução Normativa RFB Nº 2057, de 09 de dezembro de 2021 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 13/12/2021 Regulamenta o processo de consulta sobre classificação 

fiscal de mercadorias no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do 

Brasil. 

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

idAto=122078  

 

 Instrução Normativa RFB Nº 2058, de 09 de dezembro de 2021 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 13/12/2021 Regulamenta o processo de consulta sobre interpretação 

da legislação tributária e aduaneira e sobre classificação de serviços, 

intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio no 

âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.923-de-30-de-dezembro-de-2021-371543140
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.923-de-30-de-dezembro-de-2021-371543140
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.079-de-14-de-dezembro-de-2021-367531649
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.079-de-14-de-dezembro-de-2021-367531649
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=121969
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=121969
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=122006
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=122006
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=122022
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=122022
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=122078
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=122078


 

 
 

 

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

idAto=122079  

 

 Portaria COANA Nº 56, de 08 de dezembro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

09/12/2021 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=122009  

 

 Ato Declaratório Executivo CONJUNTO SRRF06 / SRRF08 Nº 1, de 15 de dezembro 

de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 17/12/2021 Concede a simplificação de 

Etapas de Trânsito Aduaneiro para o recinto licenciado do Centro Logístico e 

Industrial Aduaneiro (CLIA) em Varginha, código Siscomex 6.55.32.01-5, nos 

termos que menciona. 

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

idAto=122227 

 

 Portaria SRRF02 Nº 97, de 10 de dezembro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

13/12/2021 Estabelece termos e condições para instalação de Recintos 

Especiais para Despacho Aduaneiro de Exportação (Redex) de uso coletivo, na 

jurisdição da 2ª Região Fiscal. 

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

idAto=122060 

 

 Portaria ALF/RGE Nº 13, de 09 de dezembro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

14/12/2021 Regulamenta o cadastramento inicial e a atualização da tara dos 

veículos de transporte de cargas no âmbito da Inspetoria da Receita Federal do 

Brasil em Chuí-RS. 

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

idAto=122106  

 

 Portaria RFB Nº 100, de 16 de dezembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

17/12/2021 Revoga Portaria RFB nº 361, de 14 de março de 2016, que dispõe 

sobre a divulgação de dados estatísticos aduaneiros. Fica revogada a referida 

portaria, que determina a divulgação de dados estatísticos aduaneiro relativos 

a operações e comércio exterior, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) em seu site. 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-rfb-n-100-de-16-de-dezembro-de-2021-

367954334  

 

 Portaria ALF/ITJ Nº 19, de 27 de dezembro de 2021 – Publicada(a) no D.O.U. de 

29/12/2021 Estabelece as condições para a movimentação de cargas 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=122079
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=122079
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=122009
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=122009
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=122227
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=122227
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=122060
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=122060
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=122106
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=122106
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-rfb-n-100-de-16-de-dezembro-de-2021-367954334
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-rfb-n-100-de-16-de-dezembro-de-2021-367954334


 

 
 

 

nacionais ou nacionalizadas, em transporte de cabotagem e destinadas ao 

mercado interno, nos recintos alfandegados jurisdicionados pela Alfândega da 

Receita Federal do Brasil no Porto de Itajaí/SC. 

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

idAto=122424  

 

 Portaria ALF/ITJ Nº 20, de 27 de dezembro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

29/12/2021 Estabelece termos e condições para a habilitação de Recinto 

Especial para Despacho Aduaneiro de Exportação - Redex, em caráter 

permanente, na jurisdição da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto 

de Itajaí/SC. 

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

idAto=122425  

 

 Solução de Consulta Nº 222, de 23 de dezembro de 2021 – Publicada no D.O.U. 

de 30/12/2021 Publicada Solução de Consulta 222/21, que determina que a 

base de cálculo do Imposto de Importação, quando a alíquota for ad valorem, 

será o valor aduaneiro apurado segundo as normas do Acordo sobre a 

Implementação do Artigo VII do Acordo Geral Sobre Tarifas e Comércio 1994 

Acordo de Valoração Aduaneira (AVA/GATT). 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/solucao-de-consulta-n-222-de-23-de-

dezembro-de-2021-370922772  

 

 Resolução GECEX Nº 279, de 6 de dezembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

07/12/2021 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-279-de-6-de-

dezembro-de-2021-364961746  

 

 Resolução GECEX Nº 280, de 6 de dezembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

07/12/2021 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-280-de-6-de-

dezembro-de-2021-365051083 

 

 Resolução GECEX Nº 281, de 9 de dezembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

13/12/2021 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-281-de-9-de-

dezembro-de-2021-366810261  

 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=122424
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=122424
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https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-279-de-6-de-dezembro-de-2021-364961746
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https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-281-de-9-de-dezembro-de-2021-366810261
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-281-de-9-de-dezembro-de-2021-366810261


 

 
 

 

 Resolução GECEX Nº 282, de 21 de dezembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

22/12/2021 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-282-de-21-de-

dezembro-de-2021-369394754  

 

 Resolução GECEX Nº 283, de 21 de dezembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

22/12/2021 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-283-de-21-de-

dezembro-de-2021-369243055 

 

 Resolução GECEX Nº 286, de 21 de dezembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

22/12/2021 Aplica direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) 

anos, às importações brasileiras de Anidrido Ftálico, originárias da Rússia e de 

Israel. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-286-de-21-de-

dezembro-de-2021-369377010  

 

 Resolução GECEX Nº 288, de 21 de dezembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

22/12/2021 Dispõe sobre a incorporação ao ordenamento jurídico brasileiro da 

Decisão Conselho Mercado Comum do Mercosul nº 11/21. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-288-de-21-de-

dezembro-de-2021-369346110  

 

 Resolução GECEX Nº 289, de 21 de dezembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

22/12/2021 Dispõe sobre a incorporação ao ordenamento jurídico brasileiro da 

Decisão Conselho Mercado Comum do Mercosul nº 08/21. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-289-de-21-de-

dezembro-de-2021-369346926  

 

 Resolução GECEX Nº 290, de 21 de dezembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

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-290-de-21-de-

dezembro-de-2021-369243301  

 

 Resolução GECEX Nº 291, de 21 de dezembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

22/12/2021 Prorroga o prazo de vigência de Ex-Tarifários de Bens de Capital e 

de Bens de Informática e Telecomunicações. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-291-de-21-de-

dezembro-de-2021-369344078 
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 Portaria SECEX Nº 159, de 14 de dezembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

15/12/2021 Estabelece critérios para alocação de cotas para importação, 

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

Comércio Exterior nº 281, de 9 de dezembro de 2021, publicado no Diário Oficial 

da União de 13 de dezembro de 2021. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20159_2021.pdf 

 

 Portaria SECEX Nº 160, de 16 de dezembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

17/12/2021 Altera a Portaria SECEX nº 23, de 14 de julho de 2011. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20160_2021%20(2).pdf 

 

 Portaria SECEX Nº 161, de 24 de dezembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

27/12/2021 Estabelece critérios para alocação de cotas para importação, 

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

Comércio Exterior nº 290, de 21 de dezembro de 2021, publicado no Diário 

Oficial da União de 22 de dezembro de 2021. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20161_2021.pdf 

 

 Circular SECEX Nº 81, de 03 de dezembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

06/12/2021 Torna públicos os prazos que servirão de parâmetro para o restante 

da investigação de prática de dumping, de dano à indústria doméstica e de 

relação causal entre esses, nas exportações para o Brasil de soda cáustica 

líquida (NCM 2815.12.00), originárias dos Estados Unidos da América. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%2081_2021%20(1).pdf 

 

 Circular SECEX Nº 82, de 03 de dezembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

06/12/2021 Torna públicos os prazos que servirão de parâmetro para o restante 

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"), NCMs 2918.14.00 e 

2918.15.00, originárias da Colômbia e da Tailândia. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%2082_2021.pdf 

 

 Circular SECEX Nº 83, de 08 de dezembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

09/12/2021 Atualiza o compromisso de preços, para amparar as importações 

brasileiras de ácido cítrico, citrato de sódio, citrato de potássio, citrato de cálcio 

e suas misturas (NCM 2918.14.00 e 2918.15.00), fabricado pelas empresas 

COFCO Biochemical (Anhui), COFCO Biochemical (Maanshan) Co. Ltd. e RZBC 

(Juxian) Co. Ltd. e exportado para o Brasil diretamente ou via trading company 

RZBC Import & Export. 
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 Circular SECEX Nº 85, de 22 de dezembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

23/12/2021 Inicia revisão do direito antidumping aplicado às importações 
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brasileiras de N-Butanol (NCM 2905.13.00), originárias da África do Sul e da 

Rússia. 
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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 e PATRI. 
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