
 

 
 

 

       São Paulo, 25 março de 2022. 
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Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Fevereiro de 2022 

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

 

 Decreto Nº 10.956, de 2 de fevereiro de 2022 – Publicado no D.O.U. de 

03/02/2022 Cria o Vice-Consulado do Brasil em Cusco, República do Peru, 

converte em Vice-Consulado o Consulado do Brasil em Iquitos, República do 

Peru 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/D10956.htm 

 

 Decreto Nº 10.968, de 14 de fevereiro de 2022 – Publicado no D.O.U. de 

15/02/2022 Altera o Decreto nº 9.920, de 18 de julho de 2019, para alterar a 

composição do Conselho para a Preparação e o Acompanhamento do 

Processo de Acessão da República Federativa do Brasil à Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico - Conselho Brasil - OCDE. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D10968.htm  

 

 Decreto Nº 10.979, de 25 de fevereiro de 2022 – Publicado no D.O.U. de 

25/02/2022 Altera a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos 

Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de 

2016. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.979-de-25-de-fevereiro-de-

2022-383062604  

 

 Instrução Normativa RFB Nº 2.064, de 17 de fevereiro de 2022 – Publicada no 

D.O.U. de 18/02/2022 Dispõe sobre a auditoria dos sistemas informatizados de 

controle aduaneiro estabelecidos para os beneficiários de regimes e 

tratamentos aduaneiros especiais e dá outras providências. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-rfb-n-2.064-de-17-de-

fevereiro-de-2022-381116295  

 

 Ato Declaratório Executivo SRRF10 Nº 3, de 03 de fevereiro de 2022 – 

Publicado(a) no D.O.U. de 08/02/2022 Alfandega porto seco no município de 

Novo Hamburgo/RS. 

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

idAto=122832 
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 Ato Declaratório Executivo SRRF03 Nº 1, de 08 de fevereiro de 2022 – P 

Publicado(a) no D.O.U. de 09/02/2022 Declara o alfandegamento, por tempo 

indeterminado, da Zona de Processamento de Exportação de Parnaíba, no 

Município de Parnaíba, no Estado do Piauí. 

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

idAto=122835 

 

 Portaria ALF/PGA Nº 22, de 09 de fevereiro de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

10/02/2022 Disciplina o uso dos equipamentos de inspeção não invasiva de 

cargas, exigidos dos recintos alfandegados jurisdicionados pela Alfândega da 

Receita Federal do Brasil do Porto de Paranaguá. 

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

idAto=122874  

 

 Portaria ALF/IGI Nº 16, de 15 de fevereiro de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

17/02/2022 Disciplina os procedimentos de pesagem e repesagem em terminais 

portuários e recintos alfandegados jurisdicionados pela Alfândega do Porto de 

Itaguaí/RJ. 

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

idAto=122995  

 

 Portaria ALF/BEL Nº 1, de 15 de fevereiro de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

18/02/2022 Disciplina o agendamento de inspeção prévia de mercadorias nos 

recintos da jurisdição da ALF/Belém e suas Inspetorias. 

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

idAto=123009 

 

 Portaria RFB Nº 143, de 11 de fevereiro de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

18/02/2022 Estabelece normas gerais e procedimentos para o alfandegamento 

de local ou recinto. 

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

idAto=123006  

 

 Portaria ALF/VCP Nº 37, de 18 de fevereiro de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

21/02/2022 Altera Portaria que define a estrutura, disciplina as atribuições e 

delega competência no âmbito da Alfândega da Receita Federal do Brasil no 

Aeroporto Internacional de Viracopos - ALF/VCP. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-alf/vcp-n-37-de-18-de-fevereiro-

de-2022-381408676  

 

 Portaria CAMEX-COMACE Nº 866, de 03 de fevereiro de 2022 – Publicada no 

D.O.U. de 08/02/2022 Aprova o Regimento Interno do Comitê de Avaliação de 

Créditos ao Exterior – COMACE. O Comitê é responsável por definir parâmetros 

para negociação de créditos brasileiros, indicar limites para as obrigações 
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contingentes do Tesouro Nacional em garantias e seguros de crédito à 

exportação, dentre outros. Esta portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-camex-comace-n-866-de-3-de-

fevereiro-de-2022-378636100  

 

 Resolução GECEX Nº 305, de 24 de fevereiro de 2022 – Publicado no D.O.U. de 

25/02/2022 Aplica direito antidumping provisório, por um prazo de até 6 (seis) 

meses, às importações brasileiras de éter monobutílico do etilenoglicol (EBMEG), 

originárias da França. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-305-de-24-de-

fevereiro-de-2022-382674363  

 

 Resolução GECEX Nº 308, de 24 de fevereiro de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

02/03/2022 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-308-de-24-de-

fevereiro-de-2022-383100559  

 

 Resolução GECEX Nº 309, de 24 de fevereiro de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

02/03/2022 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-309-de-24-de-

fevereiro-de-2022-383074916 

 

 Portaria SECEX Nº 170, de 08 de fevereiro de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

09/02/2022 Altera o Anexo I da Portaria SECEX nº 161, de 24 de dezembro de 

2021, publicado no Diário Oficial da União de 27 de dezembro de 2021. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20170_2022%20(1).pdf 

 

 Portaria SECEX Nº 171, de 09 de fevereiro de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

10/02/2022 Dispõe sobre as normas referentes a investigações antidumping 

previstas no Decreto nº 8.058, de 26 de julho de 2013, para fins de cumprimento 

do Decreto no 10.139, de 28 de novembro de 2019. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20171_2022.pdf  

 

 Portaria SECEX Nº 172, de 14 de fevereiro de 2022 - Publicada no D.O.U. de 

15/02/2022 Dispõe sobre as informações necessárias para a elaboração de 

petições relativas a investigações originais, revisões e outros procedimentos 

previstos no Decreto nº 10.839, de 18 de outubro de 2021, no Decreto nº 9.107, 

de 26 de julho de 2017, no Acordo Sobre Subsídios e Medidas Compensatórias 

do Acordo Geral Sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio - GATT/1994, aprovado 

pelo Decreto Legislativo nº 30, de 15 de dezembro de 1994, promulgado pelo 
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Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994, e na Lei nº 9.019, de 30 de março 

de 1995, detalha metodologias para o cálculo do montante de subsídios e dá 

outras providências. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20172_2022.pdf 

 

 Resolução (Anvisa) - RDC Nº 597, de 2 de fevereiro de 2022 – Publicada no 

D.O.U. de 09/02/2022 Dispõe sobre as inspeções sanitárias de forma remota em 

bens e produtos importados sujeitos à vigilância sanitária. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-597-de-2-de-fevereiro-de-

2022-379046788  

 

 

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, ANVISA e PATRI. 
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