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Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Maio de 2022 

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

 
 

 Lei Nº 14.353, de 26 de maio de 2022 - Conversão da Medida Provisória nº 1.098 

de 2022 – Publicada no D.O.U. de 27/05/2022 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 (OMC); e altera a Lei nº 12.270, de 24 de junho de 2010. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/L14353.htm  

 

 Decreto Nº 11.058, de 2 de maio de 2022 – Publicado no D.O.U. de 03/05/2022 

Extingue a Embaixada do Brasil em Lilongue, na República do Maláui, e 

estabelece sua cumulatividade com a Embaixada do Brasil em Lusaca, na 

República da Zâmbia. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11058.htm 

 

 Decreto Legislativo Nº 33 de 2022 – Publicado no D.O.U. de 26/05/2022 Aprova o 

texto do Acordo sobre Transportes Marítimos entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo da República Socialista do Vietnã, assinado 

em Hanói, em 11 de setembro de 2017. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-legislativo-403202773  

 

 Medida Provisória n° 1079, de 2021 – Publicada no D.O.U. de 15/12/2021 O 

Plenário do Senado aprovou, na 5ª feira (12/05), a MP 1079/21, que prorroga a 

desoneração de tributos para empresas brasileiras que compram insumos 

usados na produção de bens destinados à exportação. O benefício pode ser 

estendido, em algumas situações, até 2023. A MP foi aprovada nos termos do 

parecer favorável do relator, sen. Plínio Valério (PSDB/AM), mantendo o texto 

aprovado pela Câmara na semana passada que permite a prorrogação dos 

regimes especiais para os atos de concessão que finalizem nos anos de 2021 e 

2022, e em caráter excepcional, até 2023 quando autorizado pela autoridade 

competente. Ainda determina que a partir de 1º de janeiro de 2023 serão 

isentas do pagamento do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha 

Mercante (AFRMM) as cargas com mercadorias importadas sob o regime. 

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-

/mpv/151296  
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 Instrução Normativa RFB Nº 2081, de 10 de maio de 2022 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 12/05/2022 Altera as Instruções Normativas RFB nºs 1.716, de 12 de 

julho de 2017, e 1.769, de 18 de dezembro de 2017, que disciplinam a aplicação 

das isenções do Imposto sobre Produtos Industrializados e do Imposto sobre 

Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos e Valores 

Mobiliários nas aquisições de veículos nelas especificadas. 

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

idAto=123983  

 

 Portaria ALF/VCP Nº 48, de 09 de maio de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

10/05/2022 Altera Portaria ALF/VCP nº 123/2022 que dispõe sobre os 

procedimentos para a anexação de documentos digitalizados às declarações 

de trânsito aduaneiro e dá outras instruções. 

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

idAto=123937 

 

 Portaria COANA Nº 75, de 12 de maio de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

13/05/2022 Regulamenta os requisitos e procedimentos para a verificação física 

remota de mercadorias, a inspeção física remota de mercadorias, a verificação 

de mercadorias pelo importador, a verificação remota de cargas submetidas 

ao trânsito aduaneiro e as especificações técnicas e requisitos mínimos do 

respectivo sistema informatizado. 

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

idAto=124015 

 

 Portaria COANA Nº 76, de 13 de maio de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

17/05/2022 Dispõe sobre as especificações técnicas e as condições relativas às 

áreas segregadas de escritórios e alojamentos, aos instrumentos e aparelhos de 

inspeção não invasiva, à dispensa de submissão a mais de uma inspeção não 

invasiva de contêineres movimentados em trânsito aduaneiro, ao 

compartilhamento de equipamentos e sistemas; aprova os modelos de Ato 

Declaratório Executivo para o alfandegamento e o desalfandegamento, de 

termo de fiel depositário e de designação de preposto e disciplina o tratamento 

prioritário a ser dispensado às cargas do Operador Econômico Autorizado. 

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

idAto=124047 

 

 Ato Declaratório (Conselho Nacional de Política Fazendária) Nº 14, de 16 de 

maio de 2022 – Publicado no D.O.U. de 17/05/2022 Ratifica Convênios ICMS 

aprovados na 349ª Reunião Extraordinária do CONFAZ, realizada no dia 

28.04.2022 e publicados no DOU no dia 29.04.2022. 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/ato-declaratorio-n-14-de-16-de-maio-de-2022-

400411762  
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 Portaria SRRF10 Nº 102, de 20 de maio de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

24/05/2022 Dispõe sobre a regionalização do despacho aduaneiro de 

importação e exportação no âmbito da 10ª Região Fiscal. 

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

idAto=124155  

 

 Portaria RFB Nº 176, de 23 de maio de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

24/05/2022 Estabelece o retorno ao trabalho em modo presencial dos 

servidores e empregados públicos em exercício na Secretaria Especial da 

Receita Federal do Brasil. 

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

idAto=124143  

 

 Resolução GECEX Nº 335, de 9 de maio de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

10/05/2022 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/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-335-de-9-de-maio-de-

2022-398644216 

 

 Resolução GECEX Nº 338, de 9 de maio de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

10/05/2022 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-338-de-9-de-maio-de-

2022-398652070 

 Resolução GECEX Nº 339, de 9 de maio de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

10/05/2022 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-339-de-9-de-maio-de-

2022-398654148 

 

 Resolução GECEX Nº 340, de 9 de maio de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

10/05/2022 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-340-de-9-de-maio-de-

2022-398644454 

 

 Resolução GECEX Nº 341, de 11 de maio de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

12/05/2022 Altera o Anexo V 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 
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Harmonizado (SH-2022), com a inclusão e exclusão de produtos, e dá outras 

providências. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-341-de-11-de-maio-de-

2022-399320916 

 

 Resolução GECEX Nº 342, de 19 de maio de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

20/05/2022 Incorpora ao ordenamento jurídico brasileiro a Decisão nº 12/21 do 

Conselho Mercado Comum do Mercosul - CMC. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-342-de-19-de-maio-de-

2022-401478311 

 

 Resolução GECEX Nº 343, de 19 de maio de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

20/05/2022 Altera os Anexos IV e VII 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 reclassificação de produtos diante das 

modificações do Sistema Harmonizado (SH-2022). 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-343-de-19-de-maio-de-

2022-401477605 

 

 Resolução GECEX Nº 344, de 19 de maio de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

20/05/2022 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-344-de-19-de-maio-de-

2022-401486099 

 

 Resolução GECEX Nº 345, de 19 de maio de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

20/05/2022 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-345-de-19-de-maio-de-

2022-401495532  

 

 Resolução GECEX Nº 347, de 19 de maio de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

20/05/2022 Altera o Anexo 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), com a inclusão de novos produtos, e dá outras 

providências. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-347-de-19-de-maio-de-

2022-401478723  

 

 Resolução GECEX Nº 348, de 19 de maio de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

20/05/2022 Altera os Anexos IV e V da Resolução Gecex nº 272, de 19 de 

novembro de 2021. 
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https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-348-de-19-de-maio-de-

2022-401478479  

 

 Resolução GECEX Nº 349, de 19 de maio de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

20/05/2022 Altera o Anexo IV da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro 

de 2021 (Altera a Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM e a Tarifa Externa 

Comum - TEC para adaptação às modificações do Sistema Harmonizado), e dá 

outras providências (aprovada a quota adicional de 800 toneladas para o item 

fragrâncias microencapsuladas). 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-349-de-19-de-maio-de-

2022-401483507  

 

 Resolução GECEX nº 272, de 19 de novembro de 2021 - Compilada - Anexo I - 

Tarifa Externa Comum - TEC - Vigência a partir de 1/7/2022 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20Gecex%20n%C2

%BA%20272%20Anexo%20I%2020220701.pdf 

 

 Resolução GECEX Nº 353, de 23 de maio de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

24/06/2022 Altera a Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021 e 

concede redução temporária das alíquotas do Imposto de Importação ao 

amparo do art. 50, alínea d, do Tratado de Montevidéu de 1980, internalizado 

pelo Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981, tendo por objetivo 

atenuar os efeitos dos choques de oferta causados pela pandemia e pela crise 

internacional na economia brasileira. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-353-de-23-de-maio-de-

2022-402126532  

 

 Resolução CEC Nº 4, de 20 de maio de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

27/05/2022 Aprova mandato negociador para o início de tratativas com vistas à 

adesão do Brasil ao Acordo sobre Comércio de Aeronaves Civis da 

Organização Mundial do Comércio. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cec-n-4-de-20-de-maio-de-

2022-403645256  

 

 Portaria SECEX Nº 189, de 12 de maio de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

13/05/2022 Estabelece critérios para alocação de cotas para importação, 

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

Comércio Exterior nº 330, de 27 de abril de 2022, publicada no Diário Oficial da 

União de 28 de abril de 2022. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20189_2022.pdf 

 

 Portaria SECEX Nº 190, de 19 de maio de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

20/05/2022 Estabelece critérios para alocação de cotas para importação, 

determinadas pelas Resoluções do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de 
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Comércio Exterior nº 340, de 9 de maio de 2022, publicada no Diário Oficial da 

União de 10 de maio de 2022 e nº 341, de 11 de maio de 2022, publicada no 

Diário Oficial da União de 12 de maio de 2022. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20190_2022.pdf 

 

 Circular SECEX Nº 21, de 20 de maio de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

23/05/2022 Torna público os prazos que servirão de parâmetro para o restante 

da revisão da medida antidumping aplicada às importações brasileiras de 

resina de polipropileno (NCM 3902.10.20 e 3902.30.00), originárias dos Estados 

Unidos da América; Prorroga o prazo para conclusão da referida revisão; e 

inicia avaliação de interesse público em relação à referida medida 

antidumping definitiva aplicada. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%20021_2022.doc.pdf  

 

 Portaria (ANVISA) Nº 299, de 4 de maio de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

05/05/2022 A Portaria 299/22 nomeou Bruno Gonçalves Araújo Rios para o 

cargo de Gerente-Geral de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos 

Alfandegados (GGPAF). Rios vinha exercendo o cargo na condição de interino, 

sendo agora efetivado no cargo. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-299-de-4-de-maio-de-2022-

397633352 

 

 Portaria (Anvisa) N° 378, de 30 de maio de 2022 – Publicado no D.O.U. de 

31/05/2022 Dispõe sobre o acesso aos dados do módulo Licenças, Permissões, 

Certificados e Outros - LPCO, da Declaração Única de Importação - Duimp, e 

Declaração Única de Exportação - DUE no Portal Único de Comércio Exterior. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-378-de-30-de-maio-de-2022-

404405771 

 

 

 

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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