
 

 
 

 

       São Paulo, 23 de maio de 2022. 
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Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Abril de 2022 

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

 

• Decreto Nº 11.024, de 31 de março de 2022 – Publicado no D.O.U. de 01/04/2022 

Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em 

Comissão e das Funções de Confiança do Ministério das Relações Exteriores e 

remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.024-de-31-de-marco-de-

2022-390295737  

 

• Decreto Nº 11.037, de 07 de abril de 2022 – Publicado no D.O.U. de 08/04/2022 

Dispõe sobre o Conselho de Participação em Fundo Garantidor de Operações 

de Comércio Exterior. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11037.htm 

 

• Decreto Nº 11.047, de 14 de abril de 2022 – Publicado no D.O.U. de 14/04/2022 

Altera o Decreto nº 10.923, de 30 de dezembro de 2021, que aprova a Tabela 

de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11047.htm 

 

• Decreto Nº 11.055, de 28 de abril de 2022 – Publicado no D.O.U. de 29/04/2022 

Altera a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, 

aprovada pelo Decreto nº 10.923, de 30 de dezembro de 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11055.htm  

 

• Decreto Legislativo Nº 13, DE 2022 – Publicado no D.O.U. de 14/04/2022 Aprova o 

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

Governo do Grão-Ducado de Luxemburgo sobre Troca e Proteção Mútua de 

Informação Classificada, assinado em Nova York, em 25 de setembro de 2018. 

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/04/2022&jor

nal=515&pagina=2&totalArquivos=526  

 

• Portaria Interministerial (Presidência da República/Casa Civil) Nº 670, de 1º de 

abril de 2022 – Publicada no D.O.U. de 01/04/2022 (Edição Extra) Dispõe sobre 

medidas excepcionais e temporárias para entrada no País, nos termos da Lei nº 

13.979, de 06 de fevereiro de 2020. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-670-de-1-de-

abril-de-2022-390351794  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.024-de-31-de-marco-de-2022-390295737
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.024-de-31-de-marco-de-2022-390295737
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11037.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11047.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11055.htm
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/04/2022&jornal=515&pagina=2&totalArquivos=526
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/04/2022&jornal=515&pagina=2&totalArquivos=526
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-670-de-1-de-abril-de-2022-390351794
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-670-de-1-de-abril-de-2022-390351794


 

 
 

 

• Instrução Normativa RFB Nº 2079, de 14 de abril de 2022 – Publicada no D.O.U. 

de 18/04/2022 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.864, de 27 de dezembro de 

2018, que dispõe sobre os procedimentos de verificação de origem de 

mercadorias importadas com tratamento tarifário preferencial. 

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

idAto=123634  

 

• Ato Declaratório Executivo RFB Nº 2, de 01 de abril de 2022 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 01/04/2022 Dispõe sobre a adequação da Tabela de Incidência do 

Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto nº 8.950, 

de 29 de dezembro de 2016, às alterações ocorridas na Nomenclatura Comum 

do Mercosul (NCM). 

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

idAto=123530 

 

• Portaria ALF/SFS Nº 13, de 04 de abril de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

05/04/2022 Altera a Portaria ALF/SFS nº 12, de 24 de março de 2022, que 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=123543 

 

• Ato Declaratório Executivo SRRF09 Nº 12, de 04 de abril de 2022 – Publicado(a) 

no D.O.U. de 08/04/2022 Alfandegamento de instalações portuárias localizadas 

dentro da área do Porto Organizado de Paranaguá. 

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

idAto=123578 

 

• Portaria RFB Nº 163, de 06 de abril de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

08/04/2022 Dispõe sobre o Monitoramento de Operadores Econômicos 

Autorizados. 

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

idAto=123571 

 

• Portaria ALF/AEG Nº 10, de 07 de abril de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

11/04/2022 Altera a Portaria ALF/AEG N° 9, de 24 de novembro de 2021, para 

prever a possibilidade de dispensa de inspeção não invasiva de cargas, em 

situações especiais, a critério da autoridade aduaneira competente. 

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

idAto=123584 

 

• Portaria COANA Nº 70, de 11 de abril de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

12/04/2022 Dispõe sobre o despacho aduaneiro de importação na modalidade 

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

idAto=123597 

 

• Portaria COANA Nº 72, de 12 de abril de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

13/04/2022 Especifica os requisitos técnicos, formais e de segurança para 

registro e armazenamento de informações em sistema informatizado de 

controle aduaneiro (SICA) e o envio de eventos à Application Programming 

Interface Recintos (API-Recintos) do Portal Único de Comércio Exterior no 

Sistema Integrado de Comércio Exterior (Portal Siscomex) pelos intervenientes 

que operam em locais ou recintos alfandegados ou autorizados a operar com 

mercadorias sob controle aduaneiro. 

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

idAto=123604 

 

• Portaria ALF/SFS Nº 14, de 14 de abril de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

18/04/2022 Disciplina os procedimentos relacionados à verificação física remota 

de mercadorias, por meio de imagens, na importação ou exportação, no 

âmbito da ALF/SFS. 

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

idAto=123658  

 

• Portaria ALF/GRU Nº 34, de 19 de abril de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

28/04/2022 Estabelece requisitos para a concessão de trânsito aduaneiro com 

origem no Aeroporto de Guarulhos e procedimentos para a anexação de 

documentos digitalizados no Portal Único de Comércio Exterior (Pucomex). 

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

idAto=123781 

 

• Resolução GECEX Nº 321, de 25 de março de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

20/04/2022 Altera a Nomenclatura Comum do Mercosul e sua correspondente 

Tarifa Externa Comum, conforme estabelecido nas Resoluções nº 42/21 e nº 

43/21, do Grupo Mercado Comum do Mercosul. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-321-de-25-de-marco-

de-2022-394197616  

 

• Resolução GECEX Nº 322, de 04 de abril de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

06/04/2022 Revoga e consolida os atos normativos que reduzem 

temporariamente 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/web/dou/-/resolucao-gecex-n-322-de-4-de-abril-de-2022-

391077331 

 

• Resolução GECEX Nº 323, de 04 de abril de 2022 – Publicado no D.O.U. de 

06/04/2022 Revoga e consolida os atos normativos que reduzem 
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temporariamente 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-323-de-4-de-abril-de-2022-

391076844  

 

• Resolução GECEX Nº 325, de 04 de abril de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

07/04/2022 Altera para zero por cento as alíquotas do Imposto de Importação 

incidentes sobre os produtos automotivos sem produção nacional equivalente 

que menciona, no âmbito do Acordo de Complementação Econômica nº 14, 

na condição de Ex-tarifários. 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-gecex-n-325-de-4-de-abril-de-2022-

391582113 

 

• Resolução GECEX Nº 326, de 08 de abril de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

13/04/2022 Dispõe sobre a lista de bens sem similar nacional a que se refere o 

inciso I do §4º do art. 1º da Resolução do Senado nº 13, de 25 de abril de 2012. 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-gecex-n-326-de-8-de-abril-de-2022-

393262909 

 

• Resolução GECEX Nº 328, de 25 de abril de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

26/04/2022 Altera os Anexos IV, V e VI da Resolução Gecex nº 272, de 19 de 

novembro de 2021, que alterou a Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM e 

a Tarifa Externa Comum - TEC para adaptação às modificações do Sistema 

Harmonizado (SH-2022), e dá outras providências. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-328-de-25-de-abril-de-

2022-394922201  

 

• Resolução GECEX Nº 329, de 25 de abril de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

27/04/2022 Concede 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-329-de-25-de-abril-de-

2022-395569032  

 

• Resolução GECEX Nº 330, de 27 de abril de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

28/04/2022 Altera a Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, e dá 

outras providências 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-330-de-27-de-abril-de-

2022-395722914  
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• Circular SECEX Nº 13, de 05 de abril de 2022 – Publicada no D.O.U. de 06/04/2022 

(Republicada no D.O.U. de 13/04/2022) Torna público as datas de término da 

vigência das medidas de defesa comercial a expirar no segundo semestre de 

2022. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%20013_2022%20-

%20Republica%C3%A7%C3%A3o.pdf 

 

• Circular SECEX Nº 14, de 07 de abril de 2022 – Publicado no D.O.U. de 08/04/2022 

Torna público os novos 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"), NCM 2918.14.00 e 

2918.15.00, originárias da Colômbia e da Tailândia. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%20014_2022.pdf 

 

• Circular SECEX Nº 15, de 08 de abril de 2022 – Publicada no D.O.U. de 11/04/2022 

Torna público os prazos que servirão de parâmetro para o restante da revisão 

da medida antidumping aplicada às importações brasileiras de resina de 

policloreto de vinila obtida por processo de suspensão (PVC-S), NCM 3904.10.10, 

originárias dos Estados Unidos da América e do México; Prorroga o prazo para 

conclusão da revisão mencionada no caput; Iniciar com base em Questionário 

de Interesse Público recebido, avaliação de interesse público em relação à 

referida medida antidumping definitiva aplicada. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%20015_2022.pdf 

 

• Circular SECEX Nº 18, de 20 de abril de 2022 – Publicada no D.O.U. de 20/04/2022 

- Edição Extra Encerra a revisão da medida antidumping instituída pela 

Resolução CAMEX nº 90, de 27 de setembro de 2016, iniciada por intermédio da 

Circular SECEX nº 28, de 20 de abril de 2021, publicada no Diário Oficial da 

União (DOU) de 22 de abril de 2021, sem prorrogação da medida aplicada às 

importações de éter monobutílico do etilenoglicol - EBMEG, comumente 

classificadas no subitem 2909.43.10 da Nomenclatura Comum do Mercosul – 

NCM, originárias dos EUA, por não ter sido constatada evidência de que a 

extinção da medida antidumping em vigor muito provavelmente levaria à 

retomada de dumping e de dano à indústria doméstica decorrente de tal 

prática, nos termos do art. 106, do Decreto nº 8.058, de 2013. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%20018_2022.pdf  

 

• Portaria INPI/PR Nº 25, de 29 de março de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

05/04/2022 Fica instituída a Política da Qualidade do INPI, nos termos que 

constam na Portaria. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria/inpi/pr-n-25-de-29-de-marco-de-

2022-390723739 
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• Despacho Nº 17, de 08 de abril de 2022 – Publicado no D.O.U. de 11/04/2022 

Publica Convênios ICMS aprovados na 184ª Reunião Ordinária do CONFAZ, 

realizada nos dias 31.03.2022 e 07.04.2022. Publicado Convênio ICMS 47/22, que 

autoriza as unidades federadas que menciona a revogar benefício fiscal 

concedido com fundamento no Convênio ICMS 18/95, que concede isenção 

do ICMS nas operações com mercadorias ou bens, provenientes do exterior, na 

forma que especifica. 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-n-17-de-8-de-abril-de-2022-392267716 

 

 

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, CONFAZ e PATRI. 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-n-17-de-8-de-abril-de-2022-392267716

