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Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Agosto de 2022 

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

 

 Decreto Nº 11.176, de 17 de agosto de 2022 – Publicado no D.O.U. de 18/08/2022 

Promulga as Emendas à Convenção Internacional para a Segurança de 

Contêineres adotadas pelo Comitê de Segurança Marítima da Organização 

Marítima Internacional. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11176.htm 

 

 Decreto Nº 11.182, de 24 de agosto de 2022 – Publicado no D.O.U. de 24/08/2022 

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

aprovada pelo Decreto nº 11.158, de 29 de julho de 2022 – o Decreto amplia 

lista de produtos produzidos pela Zona Franca de Manaus (ZFM) excluídos da 

redução do IPI e reestabelece as alíquotas de cerca de 110 produtos na TIPI. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.182-de-24-deagosto-de-

2022-424474177  

 

 Decreto de 23 de agosto de 2022 – Publicado no D.O.U. de 24/08/2022 

EXONERAR ROBERTO FENDT JUNIOR do cargo de Secretário Especial de 

Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, a partir 

de 19 de agosto de 2022. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-de-23-de-agosto-de-2022-

424521556  

 

 Portaria (Casa Civil) Nº 1.005, de 19 de agosto de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

22/08/2022 Publicada a portaria de nomeação de Francisco Pessanha 

Cannabrava para assumir o Departamento de Mercosul do Ministério das 

Relações Exteriores (MRE). Francisco assume a pasta após a saída de Michel 

Arslanian Neto, recém nomeado Secretário de Américas. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.005-de-19-de-agosto-de-2022-

423857697  

 

 Ato Declaratório Executivo RFB Nº 5, de 29 de agosto de 2022 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 31/08/2022 Dispõe sobre a adequação da Tabela de Incidência do 

Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto nº 11.158, 

de 29 de julho de 2022, às alterações promovidas na Nomenclatura Comum do 

Mercosul (NCM) internalizadas pela Resolução Gecex nº 371, de 20 de julho de 

2022. 
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http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=125815  

 

 Resolução GECEX Nº 381, de 03 de agosto de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

04/08/2022 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), e dá outras providências. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-381-de-3-de-agosto-

de-2022-419974383 

 

 Resolução GECEX Nº 382, de 09 de agosto de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

11/08/2022 Retifica a Resolução Gecex nº 381, de 3 de agosto de 2022, que 

altera o Anexo V da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021. 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-382-de-9-de-agosto-de-

2022-421831343  

 

 Resolução GECEX Nº 383, de 19 de agosto de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

22/08/2022 Altera o Anexo IV da 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-383-de-19-de-agosto-

de-2022-423822563 

 

 Resolução GECEX Nº 384, de 19 de agosto de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

22/08/2022 Aplica direito antidumping definitivo, por um prazo de até cinco 

anos, às importações brasileiras de ácido cítrico e determinados sais e ésteres 

do ácido cítrico ("ACSM"), originárias da Colômbia e da Tailândia. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-384-de-19-de-agosto-

de-2022-423822482 

 

 Resolução GECEX Nº 386, de 19 de agosto de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

22/08/2022 Aplica direito antidumping definitivo, por um prazo de até cinco 

anos, às importações brasileiras de éter monobutílico de etilenoglicol (EBMEG), 

comumente classificadas no subitem 2909.43.10 da Nomenclatura Comum do 

Mercosul - NCM, originárias da França. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-386-de-19-de-agosto-

de-2022-423822721  

 

 Resolução GECEX Nº 387, de 22 de agosto de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

23/08/2022 Altera os Anexos V 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 adaptação às modificações do Sistema 

Harmonizado (SH-2022), com a inclusão e exclusão de produtos, e dá outras 

providências. 
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https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-387-de-22-de-agosto-

de-2022-424163975 

 

 Resolução GECEX Nº 388, de 22 de agosto de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

23/08/2022 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), com a inclusão de produtos. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-388-de-22-de-agosto-

de-2022-424154727  

 

 Resolução GECEX Nº 390, de 23 de agosto de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

25/08/2022 Altera a Nomenclatura Comum do Mercosul e sua correspondente 

Tarifa Externa Comum, conforme estabelecido na Resolução nº 09/22 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-390-de-23-de-agosto-

de-2022-425004486  

 

 Resolução GECEX Nº 391, de 23 de agosto de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

25/08/2022 Altera a Tarifa Externa Comum, conforme estabelecido na Decisão 

nº 08/22 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul e altera os Anexos I, II 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). 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-391-de-23-de-agosto-

de-2022-425062262  

 

 Resolução GECEX Nº 394, de 30 de agosto de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

31/08/2022 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-394-de-30-de-agosto-

de-2022-425788117 

 

 Resolução GECEX Nº 395, de 30 de agosto de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

31/08/2022 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. 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-395-de-30-de-agosto-de-

2022-425719381  

 

 Portaria SECEX Nº 207, de 05 de agosto de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

08/08/2022 Encerra o procedimento especial de verificação de origem não 

preferencial com a desqualificação da origem Índia para o produto ácido 
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cítrico (NCM 2918.14.00), declarado como produzido pela empresa VASA 

PHARMACHEM PVT LTD. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20207_2022%20(1).pdf 

 

 Portaria SECEX Nº 208, de 24 de agosto de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

25/08/2022 Altera a Portaria SECEX nº 44, de 24 de julho de 2020, que dispõe 

sobre os regimes aduaneiros especiais de drawback. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20208_2022.pdf  

 

 Portaria SECEX Nº 210, de 30 de agosto de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

31/08/2022 Estabelece critérios para alocação de cotas para importação, 

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

Comércio Exterior nº 383, de 19 de agosto de 2022, publicada no Diário Oficial 

da União de 22 de agosto de 2022, e altera a Portaria SECEX nº 203, de 28 de 

julho de 2022, publicada no Diário Oficial da União de 29 de julho de 2022. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20210_2022.pdf  

 

 Circular SECEX Nº 34, de 05 de agosto de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

09/08/2022 Encerra, sem aplicação de medida antidumping, a investigação 

para averiguar a existência de dumping nas exportações dos Estados Unidos da 

América para o Brasil de soda cáustica líquida (NCM 2815.12.00); e encerra a 

avaliação de interesse público, por perda de objeto da avaliação de interesse 

público. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%20034_2022.pdf 

 

 Circular SECEX Nº 35, de 09 de agosto de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

10/08/2022 Torna público a atualização do compromisso de preços para 

amparar as importações brasileiras de ácido cítrico, citrato de sódio, citrato de 

potássio, citrato de cálcio e suas misturas (NCM 2918.14.00 e 2918.15.00), 

fabricado pelas empresas COFCO Biochemical (Anhui), COFCO Biochemical 

(Maanshan) Co. Ltd. e RZBC (Juxian) Co. Ltd. e exportado para o Brasil 

diretamente ou via trading company RZBC Import & Export. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%20035_2022.pdf 

 

 Circular SECEX Nº 39, de 19 de agosto de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

22/08/2022 Inicia revisão do direito antidumping aplicado às importações 

brasileiras de ésteres acéticos (NCM 2915.31.00 e 2915.39.31), originárias dos 

Estados Unidos da América (EUA) e do México. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%20039_2022.pdf 

 

 Circular SECEX Nº 41, de 24 de agosto de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

25/08/2022 Indefere o recurso administrativo interposto pela Rhodia Brasil S.A., 

em face do Despacho Decisório nº 2097/2022/ME que decidiu pelo 

indeferimento do pleito de reaplicação das medidas antidumping prorrogadas 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20207_2022%20(1).pdf
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e, imediatamente suspensas, por razões de interesse público, relativas às 

importações brasileiras de fenol (NCM 2907.11.00), originárias dos Estados Unidos 

da América e da União Europeia. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%20041_2022.pdf 

 

 Resolução ANTAQ Nº 83, de 29 de julho de 2022 – Publicada no D.O.U. 

01/08/2022 O ato dispõe sobre o Vessel Traffic Management Information System 

(VTMIS), alterando a redação da Resolução-ANTAQ nº 61, de 11 de novembro 

de 2021, que tem como objeto estabelecer a estrutura tarifária padronizada 

das administrações portuárias e os procedimentos para reajuste e revisão de 

tarifas. 

https://juris.antaq.gov.br/index.php/2022/07/29/83-2022/ 

 

 Portaria Nº 187/DPC, de 11 de julho de 2022 – Publicada no D.O.U. de 02/08/2022 

Revogação das Portarias de Dispensa de Praticagem obrigatória. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-no-187/dpc-de-11-de-julho-de-

2022-419634359 

 

 

Atenciosamente,  
 

 

Ricardo de Nobrega 

Gerente de Comércio Exterior  

 

 

 

 

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

Casa Civil, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Economia, Secretaria de Comércio 

Exterior, Câmara de Comércio Exterior, Receita Federal, ANTAQ, Diretoria de Portos e 

Costas/Marinha e PATRI. 
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