
 

 
 

 

           São Paulo, 18 de julho de 2022. 
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Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Junho de 2022 

 

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

 

• Lei Nº 14.366, de 8 de junho de 2022 – Conversão da Medida Provisória nº 1.079, 

de 2021 – Publicada no D.O.U. de 09/06/2022 Dispõe sobre a prorrogação 

excepcional de prazos de isenção, de redução a zero de alíquotas ou de 

suspensão de tributos em regimes especiais de drawback; altera as Leis nºs 

9.365, de 16 de dezembro de 1996, 13.483, de 21 de setembro de 2017, 10.893, 

de 13 de julho de 2004, e 14.060, de 23 de setembro de 2020; e revoga 

dispositivo da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/L14366.htm 

 

• Decreto Nº 11.088, de 1º de junho de 2022 – Publicado no D.O.U. de 02/06/2022 

Altera o Decreto nº 6.814, de 6 de abril de 2009, e o Decreto nº 9.933, de 23 de 

julho de 2019, para regulamentar a modernização do marco legal das Zonas de 

Processamento de Exportação, estabelecida pela Lei nº 14.184, de 14 de julho 

de 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11088.htm 

 

• Decreto Nº 11.090, de 7 de junho de 2022 – Publicado no D.O.U. de 08/06/2022 

Altera o Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, que regulamenta a 

administração das atividades aduaneiras e a fiscalização, o controle e a 

tributação das operações de comércio exterior. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11090.htm 

 

• Decreto Nº 11.092, de 8 de junho de 2022 – Publicado no D.O.U. de 09/06/2022 

Promulga o Protocolo ao Acordo de Comércio e Cooperação Econômica entre 

o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 

da América relacionado a Regras Comerciais e de Transparência, firmado em 

Brasília e em Washington, D.C., em 19 de outubro de 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11092.htm 

 

• Decreto Nº 11.105, de 27 de junho de 2022 – Publicado no D.O.U. de 28/06/2022 

Dispõe sobre o Grupo de Trabalho Interministerial denominado Ponto de 

Contato Nacional para as Diretrizes da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico para as Empresas Multinacionais. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.105-de-27-de-junho-de-2022-

410690738  
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• Decreto Nº 11.109, de 29 de junho de 2022 – Publicado no D.O.U. de 30/06/2022 

Promulga o Acordo entre a República Federativa do Brasil e a República de 

Singapura para Eliminar a Dupla Tributação em Relação aos Tributos sobre a 

Renda e Prevenir a Evasão e a Elisão Fiscais e seu Protocolo, firmados em 

Singapura, em 7 de maio de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11109.htm  

 

• Decreto Legislativo Nº 68, de 2022 – Publicado no D.O.U. de 15/06/2022 Aprova o 

texto do Acordo Relativo ao Trânsito dos Serviços Aéreos Internacionais, 

assinado em Chicago, Estados Unidos da América, em 7 de dezembro de 1944. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-legislativo-408393762  

 

• Decreto Legislativo Nº 70, de 2022 – Publicado no D.O.U. de 15/06/2022 Aprova o 

texto do Acordo entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos 

Mexicanos sobre Cooperação e Assistência Administrativa Mútua em Assuntos 

Aduaneiros, assinado em Puerto Vallarta, Jalisco, México, em 23 de julho de 

2018. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-legislativo-408482387  

 

• Portaria (MRE) de 09 de junho de 2022 – Publicada no D.O.U. 10/06/2022 – Edição 

Extra) O MINISTRO, INTERINO, DAS RELAÇÕES EXTERIORES, no uso de suas 

atribuições e de conformidade com o parágrafo único do artigo 57 do Decreto 

nº 11.204, de 31 de março de 2022, resolve: Art. 1º Extinguir o consulado 

honorário em Orlando, Estados Unidos da América. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-de-9-de-junho-de-2022-407387895 

 

• Portaria (MRE) Nº 397, de 09 de junho de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

10/06/2022 – Edição Extra) O MINISTRO, INTERINO, DAS RELAÇÕES EXTERIORES, no 

uso da atribuição que lhe confere o artigo 87, parágrafo único, inciso IV da 

Constituição, e na forma do artigo 57, parágrafo único, do Decreto nº 11.024, 

de 31 de março de 2022, resolve: Art. 1º Alterar a Portaria nº 718, de 9 de 

dezembro de 2006, a fim de atualizar o item 66, Estados Unidos da América, do 

Quadro de Jurisdição Consulares e Subordinação do Serviço Consular do Brasil. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-397-de-9-de-junho-de-2022-

407387976  

 

• Instrução Normativa RFB Nº 2.086, de 08 de junho de 2022 – Publicado(a) no 

D.O.U. 10/06/2022 Dispõe sobre a prestação de serviço de perícia para 

identificação e quantificação de mercadoria importada e a exportar, e regula 

o processo de credenciamento de seus prestadores. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-rfb-n-2.086-de-8-de-

junho-de-2022-407055483  
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• Instrução Normativa RFB Nº 2.087, de 09 de junho de 2022 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 10/06/2022 Altera a Instrução Normativa RFB nº 2.057, de 9 de 

dezembro de 2021, e a Instrução Normativa RFB nº 2.058, de 9 de dezembro de 

2021, que regulamentam os processos de consulta no âmbito da Secretaria 

Especial da Receita Federal do Brasil. 

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

idAto=124406 

 

• Instrução Normativa RFB Nº 2.088, de 15 de junho de 2022 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 20/06/2022 Suspende a obrigatoriedade de apresentação de 

documento original à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para 

autenticação de cópia simples, prevista no art. 35 da Instrução Normativa RFB 

nº 1.548, de 13 de fevereiro de 2015, e no art. 3º da Portaria RFB nº 2.860, de 25 

de outubro de 2017. 

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

idAto=124499 

 

• Instrução Normativa RFB Nº 2.090, de 22 de junho de 2022 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 27/06/2022 Dispõe sobre a declaração e o controle do valor 

aduaneiro de mercadorias importadas. 

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

idAto=124633 

 

• Portaria IRF/SSO Nº 2, de 19 de junho de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

21/06/2022 Altera a Portaria IRF/SSO nº 04/2020, que disciplina o uso de 

equipamentos de inspeção não invasiva de cargas e bagagens exigidos do 

Porto Organizado de São Sebastião, recinto alfandegado jurisdicionado pela 

Inspetoria da Receita Federal do Brasil em São Sebastião, em atendimento aos 

requisitos estabelecidos pela Portaria RFB nº 143, de 11 de fevereiro de 2022. 

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

idAto=124531 

 

• Ato Declaratório Executivo RFB Nº 4, de 28 de junho de 2022 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 29/06/2022 Dispõe sobre a adequação da Tabela de Incidência do 

Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto nº 10.923, 

de 30 de dezembro de 2021, às alterações promovidas na Nomenclatura 

Comum do Mercosul (NCM) internalizadas pela Resolução Gecex nº 321, de 25 

de março de 2022. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=124654  

 

• Ato Declaratório Executivo SRRF08 Nº 27, de 24 de junho de 2022 – Publicado(a) 

no D.O.U. de 30/06/2022 Prorroga o Alfandegamento do Recinto que menciona 

para operar o Despacho Aduaneiro de Importação e Exportação de Remessa 

Expressa. 
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• Portaria (RFB) Nº 220, de 28 de junho de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

30/06/2022 Estabelece a distribuição dos requerimentos que menciona para 

análise pela Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de Santos. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-220-de-28-de-junho-de-2022-

411396193  

 

• Resolução GECEX Nº 354, de 20 de junho de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

21/06/2022 Altera a Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, e dá 

outras providências. 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-354-de-20-de-junho-de-2022-

408898213 

 

• Resolução GECEX Nº 355, de 20 de junho de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

21/06/2022 Prorroga a 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 e inclui novos produtos na lista de reduções tarifárias. 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-355-de-20-de-junho-de-2022-

408893397 

 

• Resolução GECEX Nº 356, de 20 de junho de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

21/06/2022 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://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-356-de-20-de-junho-de-2022-

408946122 

 

• Resolução GECEX Nº 357, de 20 de junho de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

21/06/2022 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://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-357-de-20-de-junho-de-2022-

408904901 

 

• Resolução GECEX Nº 358, de 21 de junho de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

23/06/2022 Altera o Anexo II da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro 

de 2021. 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-358-de-21-de-junho-de-2022-

409689612 
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• Resolução GECEX Nº 363, de 21 de junho de 2022 – Publicado no D.O.U. de 

23/06/2022 Altera o Regimento Interno do Comitê de Alterações Tarifarias, 

constante do Anexo Único da Resolução Gecex nº 207, de 28 de maio de 2021. 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-363-de-21-de-junho-de-2022-

409697252 

 

• Portaria SECEX Nº 194, de 6 de junho de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

06/06/2022 - Edição Extra Estabelece critérios para alocação de cotas para 

importação, determinada pela Resolução do Comitê-Executivo de Gestão da 

Câmara de Comércio Exterior nº 349, de 19 de maio de 2022, publicada no 

Diário Oficial da União de 20 de maio de 2022. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20194_2022.pdf 

 

• Portaria SECEX Nº 199, de 28 de junho de 2022 - D.O.U. de 30/06/2022. 

Republicação Estabelece critérios para alocação de cotas para importação, 

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

Comércio Exterior nº 354, de 20 de junho de 2022, publicada no Diário Oficial da 

União de 22 de junho de 2022. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20199_2022%20-

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

 

• Circular SECEX Nº 25, de 14 de junho de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

15/06/2022 Torna públicos os prazos que servirão de parâmetro para o restante 

da revisão da medida antidumping aplicada às importações brasileiras de poli 

(tereftalato de etileno) ou polietileno tereftalato, também conhecido como 

resina PET, com viscosidade intrínseca entre 0,7 e 0,88 dl/g (NCM 3907.60.00), 

originárias da República Popular da China, de Taipé Chinês, da Índia e da 

Indonésia; 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%20025_2022.pdf 

 

• Circular SECEX Nº 27, de 22 de junho de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

23/06/2022 Prorroga o prazo para conclusão da investigação de prática de 

dumping nas exportações para o Brasil de acrilato de butila (NCM 2916.12.30), 

originárias da Rússia. Torna público que se concluiu por uma determinação 

preliminar positiva de dumping e de dano à indústria doméstica dele 

decorrente, nos termos do Anexo I. Torna públicas as conclusões preliminares da 

avaliação de interesse público, nos termos do Anexo II. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%20027_2022.pdf 

 

• Circular SECEX Nº 28, de 22 de junho de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

24/06/2022 Torna público as datas de término da vigência das medidas de 

defesa comercial a expirar no primeiro semestre de 2023, com vistas a garantir 
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que as partes fiquem antecipadamente cientes e possam preparar-se, de 

forma adequada, para eventuais processos de revisão dessas medidas. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%20028_2022%20(1).pdf 

 

• Resolução GIPI/ME Nº 5, de 22 de junho de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

29/06/2022 Define critérios para participação da sociedade civil nas reuniões e 

nas atividades do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gipi/me-n-5-de-22-de-junho-de-

2022-411014337 

 

 

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, GIPI/ME e PATRI. 
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