
 

 
 

 

           São Paulo, 19 de agosto de 2022. 

Informativo de Comércio Exterior 

ICE Nº 07 – Ano 08  

 

 

Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Julho de 2022 

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

 

• Decreto Nº 11.153, de 28 de julho de 2022 – Publicado no D.O.U. de 29/07/2022 

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/D11153.htm  

 

• PORTARIAS (Presidência da República/Casa Civil) de 22 de julho de 2022 – 

Publicadas no D.O.U. de 25/07/2022 Publicada a portaria de nomeação de 

Michel Arslanian Neto para assumir a Secretaria de Américas do Ministério das 

Relações Exteriores.  

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portarias-de-22-de-julho-de-2022-417309450  

 

• Portaria Coana Nº 81, de 28 de junho de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

01/07/2022 Estabelece atributos e especificações relativos às mercadorias, 

complementares à Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, a serem 

obrigatoriamente informados na declaração de importação. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=124717 

 

• Ato Declaratório Executivo SRRF08 Nº 22, de 21 de junho de 2022 – Publicado(a) 

no D.O.U. de 04/07/2022 Inclui recinto de origem na Simplificação de Trânsito 

Aduaneiro que menciona. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=124725  

 

• Ato Declaratório Executivo Coana Nº 3, de 05 de julho de 2022 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 08/07/2022 Divulga o valor da mediana, em reais, para lançamento 

no 2º semestre de 2022 do crédito tributário relativo à mercadoria importada 

que tenha sido extraviada ou consumida, nos termos do art. 67 da Lei nº 10.833, 

de 29 de dezembro de 2003. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=124861 

 

• Portaria COANA Nº 83, de  11 de julho de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

12/07/2022 Altera a Portaria Coana nº 72, de 29 de outubro de 2020, que 

estabelece normas complementares sobre os procedimentos de habilitação de 

declarantes de mercadorias para atuarem no comércio exterior e de pessoas 

físicas responsáveis pela prática de atos nos sistemas de comércio exterior em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11153.htm
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seu nome, bem como de credenciamento de seus representantes para a 

prática de atividades relacionadas ao despacho aduaneiro de mercadorias e 

dos demais usuários dos sistemas de comércio exterior que atuam em seu 

nome. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=124892 

 

• Portaria ALF/VCP Nº 54, de 13 de julho de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

14/07/2022 Altera a Portaria ALF/VCP nº 146, de 21 de dezembro de 2020, 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?idAto=124966 

 

• Portaria SRRF10 Nº 116, de 13 de julho de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

15/07/2022 Dispõe sobre a criação de equipe regional para atuação em 

processos administrativos aduaneiros, no âmbito da 10ª Região Fiscal. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=125008 

 

• Portaria ALF/VIT Nº 2, de 20 de julho de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

21/07/2022 Dispõe sobre a simplificação dos procedimentos para as operações 

de trânsito aduaneiro entre instalações portuárias alfandegadas e Centros 

Logísticos e Industriais Aduaneiros (Clias) jurisdicionados pela Alfândega da 

Receita Federal do Brasil do Porto de Vitória (ALF/VIT), nas situações que 

especifica. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=125096 

 

• Portaria COANA Nº 84, de 15 de julho de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

22/07/2022 Altera a Portaria Coana nº 75, de 12 de maio de 2022, que 

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?idAto=125103 

 

• Instrução Normativa RFB Nº 2098, de 22 de julho de 2022 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 25/07/2022 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.984, de 27 de 

outubro de 2020, que dispõe sobre a habilitação de declarantes de 

mercadorias para atuarem no comércio exterior e de pessoas físicas 

responsáveis pela prática de atos nos sistemas de comércio exterior em seu 

nome, bem como sobre o credenciamento de seus representantes para a 

prática de atividades relacionadas ao despacho aduaneiro de mercadorias e 

dos demais usuários dos sistemas de comércio exterior que atuam em seu 

nome. 
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http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=125132 

 

• Resolução GECEX Nº 365, de 15 de julho de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

19/07/2022 Altera o Anexo IV da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro 

de 2021, e dá outras providências. 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-365-de-15-de-julho-de-2022-

416167744 

 

• Resolução GECEX Nº 369, de 20 de julho de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

22/07/2022 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 

Harmonizado (SH-2022). 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-n-369-de-20-de-julho-

de-2022-*-417057139 

 

• Resolução GECEX Nº 371, de 20 de julho de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

22/07/2022 Altera a Nomenclatura Comum do Mercosul e sua correspondente 

Tarifa Externa Comum, conforme estabelecido na Resolução nº 01/22 do Grupo 

Mercado Comum do Mercosul e altera os Anexos I e II da Resolução Gecex nº 

272, de 19 de novembro de 2021. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-371-de-20-de-julho-de-

2022-417014518 

 

• Resolução GECEX Nº 374, de 20 de julho de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

22/07/2022 Altera os Anexos 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), com a inclusão e exclusão de produtos, e dá outras 

providências. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-374-de-20-de-julho-de-

2022-*-417056418 

 

• Resolução GECEX Nº 375, de 26 de julho de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

28/07/2022 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-375-de-26-de-julho-de-

2022-418333119  

 

• Resolução GECEX Nº 376, de 26 de julho de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

28/08/2022 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. 
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https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-376-de-26-de-julho-de-

2022-418342167  

 

• Resolução GECEX Nº 377, de 20 de julho de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

22/07/2022 Aprova o Regimento Interno do Comitê Nacional de Facilitação do 

Comércio - Confac. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-377-de-20-de-julho-de-

2022-417056580 

 

• Resolução GECEX Nº 378, de 22 de julho de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

25/07/2022 Estabelece serviço digital de informações sobre o comércio exterior 

brasileiro. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-378-de-22-de-julho-de-

2022-417426810 

 

• Resolução GECEX Nº 380, de 22 de julho de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

25/07/2022 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-380-de-22-de-julho-de-

2022-417426900 

 

• Portaria SECEX Nº 203, de 28 de julho de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

29/07/2022 Estabelece critérios para alocação de cotas para importação, 

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

Comércio Exterior nº 365, de 15 de julho de 2022, publicada no Diário Oficial da 

União de 19 de julho de 2022. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20203_2022.pdf 

 

• Circular SECEX Nº 32, de 17 de julho de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

15/07/2022 e Retificada no D.O.U de 18/07/2022 Torna públicos os prazos que 

servirão de parâmetro para o restante da referida revisão, iniciada pela Circular 

SECEX no 85, de 22 de dezembro de 2021 (N – Butanol, comumente classificado 

no subitem 2905.13.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, originárias 

da África do Sul e da Rússia). 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%20032_2022.pdf 

 

Notícia Siscomex Importação n° 039/2022 

Publicação em treinamento dos atributos de NCM – 01 a 49 - Publicado em 

15/07/2022 A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) e a Secretaria Especial da 

Receita Federal do Brasil (RFB) informam que os atributos vinculados às NCM dos 

capítulos de 01 a 49 para as operações de importação estão disponíveis no 

ambiente de treinamento do Portal Único Siscomex a partir de hoje (15/07/2022) 

para testes pelos importadores. 

https://val.portalunico.siscomex.gov.br/portal/ 
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Atenciosamente,  
 

 

Ricardo de Nobrega 

Gerente de Comércio Exterior  

 

 

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

Legislativo, Ministério da Economia, Secretaria de Comércio Exterior, Câmara de Comércio 

Exterior, Receita Federal do Brasil e PATRI. 


