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Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Janeiro de 2022  

 

1- Resumo de legislação de comércio exterior no mês de Janeiro de 2022 

 

 Lei Nº 14.301, de 7 de janeiro de 2022 – Publicada no D.O.U. de 07/01/2022 

(Edição Extra) Institui o Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem (BR 

do Mar); altera as Leis nºs 5.474, de 18 de julho de 1968, 9.432, de 8 de janeiro de 

1997, 10.233, de 5 de junho de 2001, 10.893, de 13 de julho de 2004, e 11.033, de 

21 de dezembro de 2004; e revoga o Decreto do Poder Legislativo nº 123, de 11 

de novembro de 1892, e o Decreto-Lei nº 2.784, de 20 de novembro de 1940, e 

dispositivos da Medida Provisória nº 2.217-3, de 4 de setembro de 2001, e das 

Leis nºs 6.458, de 1º de novembro de 1977, 11.434, de 28 de dezembro de 2006, 

11.483, de 31 de maio de 2007, 11.518, de 5 de setembro de 2007, 12.599, de 23 

de março de 2012, 12.815, de 5 de junho de 2013, e 13.848, de 25 de junho de 

2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/L14301.htm 

 

 Decreto Nº 10.933, de 11 de janeiro de 2022 – Publicado no D.O.U. de 12/01/2022 

Altera o Decreto nº 6.426, de 7 de abril de 2008, que reduz a zero as alíquotas 

da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social - Cofins, da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da 

Cofins-Importação dos produtos que menciona. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D10933.htm 

 

 Decreto Nº 10.948, de 26 de janeiro de 2022 – Publicado no D.O.U. de 27/01/2022 

Cria o Escritório do Ministério da Economia junto à Embaixada do Brasil em 

Washington, Estados Unidos da América, e dispõe sobre a designação, a 

atuação e a remuneração do Chefe do Escritório e de seu Assessor. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D10948.htm  

 

 Decreto Nº 10.949, de 26 de janeiro de 2022 – Publicado no D.O.U. de 27/01/2022 

Promulga o 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, firmado em Santiago, em 21 de novembro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D10949.htm 
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 Decreto Nº 10.953, de 27 de janeiro de 2022 – Publicado no D.O.U. de 28/01/2022 

Cria os Consulados-Gerais do Brasil em Chengdu, em Edimburgo e em Marselha, 

converte em Vice-Consulado o Consulado do Brasil em Orlando e altera o 

Decreto nº 1.018, de 23 de dezembro de 1993, e o Decreto nº 71.733, de 18 de 

janeiro de 1973. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D10953.htm  

 

 Medida Provisória Nº 1.098, de 26 de janeiro de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

27/01/2022 Dispõe sobre procedimentos de suspensão de concessões ou de 

outras obrigações na hipótese de descumprimento de obrigações multilaterais 

por membro da Organização Mundial do Comércio e altera a Lei nº 12.270, de 

24 de junho de 2010. 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.098-de-26-de-janeiro-de-

2022-376276124  

 

 Portaria COANA Nº 59, de 05 de janeiro de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

06/01/2022 Estabelece a cotação média do dólar dos Estados Unidos da 

América, referente aos anos-calendários de 2017 a 2021, para fins de apuração 

da estimativa da capacidade financeira da pessoa jurídica que solicitar 

habilitação de responsável legal no Siscomex. 

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

idAto=122496 

 

 Portaria ALF/FNS Nº 2, de 06 de janeiro de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

10/01/2022 Dispõe sobre os procedimentos e os requisitos para a autorização, 

fiscalização e controle aduaneiro em Recinto Especial para Despacho 

Aduaneiro de Exportação - Redex no âmbito da Inspetoria da Receita Federal 

do Brasil em Imbituba/SC. 

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

idAto=122521 

 

 Ato Declaratório Executivo COANA Nº 1, de 07 de janeiro de 2022 – Publicado(a) 

no D.O.U. de 10/01/2022 Divulga o valor da mediana, em reais, para 

lançamento no 1º semestre de 2022 do crédito tributário relativo à mercadoria 

importada que tenha sido extraviada ou consumida, nos termos do art. 67 da 

Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

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

idAto=122511 

 

 Portaria COANA Nº 58, de 30 de dezembro de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

10/01/2022 Publicada Portaria COANA 58/21, que altera o anexo único da 

Portaria COANA 94/18, que substitui o Anexo Único à Instrução Normativa SRF 

80/96, que institui a Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística (NVE), de 

artigos de transporte ou embalagens de plástico, rolhas, tampas, cápsulas e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D10953.htm
https://in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.098-de-26-de-janeiro-de-2022-376276124
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http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=122521
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outros dispositivos para fechar recipientes, de plástico. Portaria entra em vigor 

na data de sua publicação. 

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

idAto=122512 

 

 Portaria ALF/RJO Nº 14, de 17 de janeiro de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

18/01/2022 Altera a Portaria ALF/RJO nº 103, de 13 de novembro de 2020, 

publicada no DOU de 17 de novembro de 2020, seção 1, página 47, que dispõe 

sobre a organização dos serviços da Alfândega da Receita Federal do Brasil no 

Porto do Rio de Janeiro. 

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

idAto=122590 

 

 Ato Declaratório Executivo SRRF10 Nº 2, de 20 de janeiro de 2022 – Publicado(a) 

no D.O.U. de 21/01/2022 Declara alfandegada Instalação Portuária no 

município de Rio Grande-RS. 

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

idAto=122640 

 

 Resolução GECEX Nº 292, de 29 de dezembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

04/01/2022 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-292-de-29-de-

dezembro-de-2021-371727845 

 

 Resolução GECEX Nº 293, de 29 de dezembro de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

04/01/2022 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-293-de-29-de-

dezembro-de-2021-371727763 

 

 Aviso de Consulta Pública Nº 1/2022 – Publicado no D.O.U. de 07/01/2022 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-1/2022-

372580254  

 

 Portaria SECEX Nº 162, de 06 de janeiro de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

07/01/2022 Dispõe sobre as normas gerais utilizadas nos processos de defesa 

comercial previstos nos Decretos nº 1.488, de 11 de maio de 1995, nº 8.058, de 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=122512
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26 de julho de 2013, nº 9.107, de 26 de julho de 2017 e nº 10.839, de 18 de 

outubro de 2021, e nos acordos comerciais em vigor no Brasil, até então 

amparados na Portaria SECEX nº 41, de 27 de julho de 2018, na Portaria SECEX nº 

21, de 30 de março de 2020, na Portaria SECEX, nº 103, de 27 de julho de 2021, 

na Instrução Normativa SECEX nº 3 de, de 22 de outubro de 2021 e na Portaria 

SECEX nº 150, de 26 de novembro de 2021, para fins de cumprimento do 

Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/PORTARIA%20N%C2%BA%20162,%20DE%2006

%20DE%20JANEIRO%20DE%202022%20-%20DOU%2007-01-2022.pdf 

 

 Portaria SECEX Nº 163, de 06 de janeiro de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

07/01/2022 Estabelece critérios para alocação de cotas para importação, 

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

Comércio Exterior nº 292, de 29 de dezembro de 2021, publicado no Diário 

Oficial da União de 4 de janeiro de 2022. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/PORTARIA%20N%C2%BA%20163,%20DE%2006

%20DE%20JANEIRO%20DE%202022%20-%20DOU%2007-01-2022.pdf 

 

 Portaria SECEX Nº 166, de 10 de janeiro de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

11/01/2022 Estabelece critérios para alocação de cotas para importação, 

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

Comércio Exterior nº 293, de 29 de dezembro de 2021, publicado no Diário 

Oficial da União de 4 de janeiro de 2022. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20166_2022.pdf 

 

 Portaria SECEX Nº 168, de 19 de janeiro de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

20/01/2022 Altera a Portaria SECEX nº 19, de 2 de julho de 2019. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20168_2022.pdf 

 

 Portaria SECEX Nº 169, de 25 de janeiro de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

26/01/2022 Dispõe sobre as normas específicas dos procedimentos 

administrativos relativos à aplicação de medidas de salvaguarda previstos pelo 

Decreto nº 1.488, de 11 de maio de 1995, até então amparadas nas Circulares 

SECEX nº 19 de 04 de maio de 1996 e nº 59, de 28 de dezembro de 2001. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20169_2022.pdf 

 

 Circular SECEX Nº 01, de 12 de janeiro de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

13/01/2022 Abre o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação de 

manifestações sobre minuta de Portaria da Secretaria de Comércio Exterior 

(SECEX), a dispor sobre o licenciamento de importações. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%20001_2022.pdf 
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 Portaria (Inmetro) Nº 38, de 25 de janeiro de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

26/01/2022 Dispõe sobre a Política de Gestão de Riscos do Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-38-de-25-de-janeiro-de-2022-

376064188  

 

 

 

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, Inmetro e PATRI. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-38-de-25-de-janeiro-de-2022-376064188
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-38-de-25-de-janeiro-de-2022-376064188

