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Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Março de 2022 

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

 

 Decreto Nº 10.997, de 15 de março de 2022 – Publicado no D.O.U. de 16/03/2022 

Altera o Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta o 

Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou 

Valores Mobiliários - IOF. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D10997.htm 

 

 Decreto Nº 11.006, de 24 de março de 2022 – Publicado no D.O.U. de 25/03/2022 

Promulga o Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 

Governo do Japão sobre Assistência Administrativa Mútua e Cooperação em 

Assuntos Aduaneiros, firmado em Brasília, em 14 de setembro de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11006.htm  

 

 Decreto Nº 11.021, de 31 de março de 2022 – Publicado no D.O.U. de 31/03/2022 

(Edição Extra) Altera o Decreto nº 10.923, de 30 de dezembro de 2021, para 

alterar a produção de efeitos da Tabela de Incidência do Imposto sobre 

Produtos Industrializados - TIPI. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11021.htm  

 

 Portaria (Casa Civil) Nº 244, de 24 de março de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

25/03/2022 Publicado a Portaria que altera a composição do conselho 

ministerial para a Preparação e o Acompanhamento do Processo de Acessão 

do Brasil à Organização para o OCDE. Entra Felipe Hess em substituição a André 

Odenbreit Carvalho. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-244-de-24-de-marco-de-2022-

388328198  

 

 Instrução Normativa RFB Nº 2072, de 17 de março de 2022 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 18/03/2022 Altera a Instrução Normativa SRF nº 680, de 2 de outubro 

de 2006, que disciplina o despacho aduaneiro de importação, e a Instrução 

Normativa RFB nº 1.702, de 21 de março de 2017, que disciplina o despacho 

aduaneiro de exportação processado por meio de Declaração Única de 

Exportação. 

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

idAto=123297 
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 Instrução Normativa RFB Nº 2076, de 25 de março de 2022 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 28/03/2022 Altera a Instrução Normativa RFB nº 2.057, de 9 de 

dezembro de 2021, que regulamenta o processo de consulta sobre 

classificação fiscal de mercadorias no âmbito da Secretaria Especial da Receita 

Federal do Brasil, e a Instrução Normativa RFB nº 2.058, de 9 de dezembro de 

2021, que 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. 

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

idAto=123409  

 

 Portaria ALF/SFS Nº 11, de 03 de março de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

07/03/2022 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 São Francisco do Sul. 

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

idAto=123148 

 

 Ato Declaratório Executivo ALF/REC Nº 4, de 07 de março de 2022 – Publicado(a) 

no D.O.U. de 10/03/2022 Autorização para operar o transporte de remessa 

expressa por meio de mensageiro internacional. 

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

idAto=123203 

 

 Portaria ALF/VCP Nº 40, de 17 de março de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

21/03/2022 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. 

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

idAto=123328 

 

 Portaria SRRF09 Nº 351, de 22 de março de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

23/03/2022 Dispõe sobre a dispensa de etapa de controle de trânsito aduaneiro 

de passagem entre Unidades da RFB na 9ª Região Fiscal. 

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

idAto=123356  

 

 Portaria ALF/SFS Nº 12, de 24 de março de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

25/03/2022 Dispõe sobre o acesso de pessoas e veículos aos recintos aduaneiros 

jurisdicionados pela Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de São 

Francisco do Sul. 

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

idAto=123402  
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 Resolução GECEX Nº 309, de 24 de fevereiro de 2022 (*) – Publicada no D.O.U. 

de 09/03/2022 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. 

 

 Resolução GECEX Nº 316, de 18 de março de 2022 – Publicada no D.O.U de 

23/03/2022 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-316-de-18-de-marco-

de-2022-387967072 

 

 Resolução GECEX Nº 317, de 22 de março de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

23/03/2022 Altera o Anexo II da Resolução nº 125, de 15 de dezembro de 2016, 

da Câmara de Comércio Exterior. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-317-de-22-de-marco-

de-2022-387969852 

 

 Resolução GECEX Nº 318, de 24 de março de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

24/03/2022 Altera a Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, que 

altera a Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM e a Tarifa Externa Comum - 

TEC para adaptação às modificações do Sistema Harmonizado (SH-2022). 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-318-de-24-de-marco-de-

2022-388323757 

 

 Resolução GECEX Nº 319, de 23 de março de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

24/03/2022 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-319-de-23-de-marco-

de-2022-388323867 

 

 Resolução GECEX Nº 320, de 23 de março de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

24/03/2022 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-320-de-23-de-marco-

de-2022-388024344 

 

 Resolução GECEX Nº 324, de 29 de março de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

30/03/2022 Retifica a Resolução Gecex nº 318, de 24 de março de 2022, que 

altera a Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021. 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-gecex-n-324-de-29-de-marco-de-

2022-389586185 
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 Portaria SECEX Nº 175, de 24 de março de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

28/03/2022 Altera a Portaria SECEX nº 91, de 26 de abril de 2021, publicada no 

Diário Oficial da União de 27 de abril de 2021. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20175_2022.pdf 

 

 Portaria SECEX Nº 176, de 25 de março de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

28/03/2022 Revoga a Portaria SECEX nº 21, de 18 de outubro de 2010 (A 

extensão de medida antidumping de que trata o art. 10-A da Lei no 9.019, de 30 

de março de 1995, instituído pela Lei no 11.786, de 25 de setembro de 2008, a 

importações de produtos de terceiros países, bem como de partes, peças e 

componentes de produto objeto de medida antidumping em vigor, caso seja 

constatada a existência de práticas elisivas que frustrem a aplicação da 

medida antidumping vigente, observará o disposto na Resolução da Câmara 

de Comércio Exterior (CAMEX) n o 63, de 17 de agosto de 2010). 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20176_2022.pdf 

 

 Portaria (Inmetro) Nº 137, de 24 de março de 2022 – Publicada no D.O.U. 

25/03/2022 Estabelece procedimentos para a concessão da Anuência de 

Licenças de Importação pelo Inmetro e para a cobrança da Taxa de Anuência, 

dentre outras providências - Consolidado. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-137-de-24-de-marco-de-2022-

388635768 

 

 

Atenciosamente,  
 

 

Ricardo de Nobrega 

Gerente de Comércio Exterior  

 

Fontes consultadas para compilação de dados: Presidência da República, Portal Legislativo, 

Casa Civil, Ministério da Economia, Secretaria de Comércio Exterior, Câmara de Comércio 

Exterior, Receita Federal do Brasil, Inmetro e PATRI. 
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