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Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Setembro de 2022 

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

 

• Decreto Nº 11.187, de 5 de setembro de 2022 – Publicado no D.O.U. de 

06/09/2022 Altera o Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, para incluir 

exigências dos atos normativos sobre imposição de licenças ou de autorizações 

como requisito para importações ou para exportações de mercadorias, de que 

trata o § 3º do art. 10 da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11187.htm 

 

• Decreto Nº 11.213, de 29 de setembro de 2022 – Publicado no D.O.U. de 

30/09/2022 Dispõe sobre a execução do Octogésimo Terceiro Protocolo 

Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 2 (83PA-ACE2), 

firmado pela República Federativa do Brasil e pela República Oriental do 

Uruguai. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11213.htm  

 

• Decreto Nº 11.214, de 29 de setembro de 2022 – Publicado no D.O.U. de 

30/09/2022 Dispõe sobre a execução do Octogésimo Quarto Protocolo 

Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 2 (84PA-ACE2), 

firmado pela República Federativa do Brasil e pela República Oriental do 

Uruguai. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11214.htm 

 

• Portaria ALF/STS Nº 115, de 30 de agosto de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

01/09/2022 Altera a Portaria ALF/STS n° 7, de 28 de janeiro de 2021, publicada 

no DOU de 2 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a organização interna da 

Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Santos e trata de 

atribuições e competências. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=125842  

 

• Portaria ALF/IGI Nº 19, de 24 de agosto de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

08/09/2022 Dispõe sobre os procedimentos para o registro de recepção de 

carga no módulo de Controle de Carga e Trânsito (CCT) do Portal Siscomex, a 

serem observados pelos intervenientes, no âmbito da Alfândega da Receita 

Federal do Brasil do Porto de ITAGUAÍ/RJ, em situações não previstas no Ato 

Declaratório Executivo Coana nº 12, de 05 de novembro de 2018. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=125939  
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• Instrução Normativa RFB Nº 2101, de 09 de setembro de 2022 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 13/09/2022 Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.861, de 27 de 

dezembro de 2018, que estabelece requisitos e condições para a realização de 

operações de importação por conta e ordem de terceiro e por encomenda. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=126058  

 

• Instrução Normativa RFB Nº 2102, de 12 de setembro de 2022 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 13/09/2022 Dispõe sobre o Adicional ao Frete para a Renovação da 

Marinha Mercante (AFRMM), a Taxa de Utilização do Mercante (TUM) e os 

procedimentos aduaneiros correlatos. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=126057  

 

• Instrução Normativa RFB Nº 2103, de 21 de setembro de 2022 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 22/09/2022 Altera as Instruções Normativas RFB nº 1.291, de 19 de 

setembro de 2012, nº 1.612, de 26 de janeiro de 2016, e nº 1.960, de 16 de junho 

de 2020, que dispõem sobre o Regime Aduaneiro Especial de Entreposto 

Industrial. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=126229 

 

• Instrução Normativa RFB Nº 2104, de 21 de setembro de 2022 – Publicado(a) no 

D.O.U. de 22/09/2022 Altera a Instrução Normativa SRF nº 611, de 18 de janeiro 

de 2006, que dispõe sobre a utilização de declaração simplificada na 

importação e na exportação, a Instrução Normativa SRF nº 680, de 2 de outubro 

de 2006, que disciplina o despacho aduaneiro de importação, e a Instrução 

Normativa RFB nº 1.702, de 21 de março de 2017, que disciplina o despacho 

aduaneiro de exportação processado por meio de Declaração Única de 

Exportação (DU-E). 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=126228  

 

• Portaria Conjunta SECINT / RFB Nº 76, de 09 de setembro de 2022 – Publicado(a) 

no D.O.U. de 13/09/2022 Disciplina os Regimes Aduaneiros Especiais de 

Drawback Suspensão e Isenção. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=126078  

 

• Portaria DRF/NIU Nº 1, de 13 de setembro de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

14/09/2022 Procedimentos operacionais de pesagem das cargas armazenadas 

em contêiner no ingresso e saída de recinto alfandegado. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=126087  

 

• Portaria ALF/FNS Nº 12, de 22 de setembro de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

23/09/2022 Disciplina procedimentos dos depositários dos recintos 

alfandegados jurisdicionados pela Inspetoria da Receita Federal do Brasil em 

Imbituba, unidade subordinada à Alfândega da Receita Federal do Brasil em 
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Florianópolis, em relação à abertura e desunitização de unidades de carga na 

importação. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=126262  

 

• Portaria ALF/FNS Nº 13, de 22 de setembro de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

23/09/2022 Disciplina o uso dos equipamentos de inspeção não invasiva de 

cargas exigidos dos recintos alfandegados jurisdicionados pela Inspetoria da 

Receita Federal do Brasil em Imbituba, unidade subordinada à Alfândega da 

Receita Federal do Brasil em Florianópolis. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=126263 

 

• Portaria ALF/SPO Nº 25, de 22 de setembro de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

23/09/2022 Altera a Portaria ALF/SPO nº 548, de 26 de março de 2014. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=126257 

 

• Portaria ALF/VIT Nº 6, de 22 de setembro de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

23/09/2022 Reestrutura a atividade do Plantão Aduaneiro, altera e revoga 

dispositivos da Portaria ALF/VIT nº 3 de 5 de fevereiro de 2020. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=126255 

 

• Portaria COANA Nº 92, de 28 de setembro de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

30/09/2022 Altera a Portaria Coana nº 70, de 11 de abril de 2022, que dispõe 

sobre o despacho aduaneiro de importação na modalidade Antecipado. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=126373  

 

• Portaria COANA Nº 93, de 29 de setembro de 2022 – Publicado(a) no D.O.U. de 

30/09/2022 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 

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=126372  

 

• Resolução GECEX Nº 396, de 14 de setembro de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

16/09/2022 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-396-de-14-de-

setembro-de-2022-430019897 

 

• Resolução GECEX Nº 398, de 14 de setembro de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

16/09/2022 Extingue os direitos antidumping aplicados sobre as importações 
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brasileiras de fenol, originárias dos Estados Unidos da América e da União 

Europeia, de que tratam a Resolução Gecex nº 248, de 15 de setembro de 2021. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-398-de-14-de-

setembro-de-2022-430035381 

 

• Resolução GECEX Nº 399, de 16 de setembro de 2022 – Publicada no D.O.U.de 

19/09/2022 Prorroga direito antidumping definitivo, por um prazo de até cinco 

anos, aplicado às importações brasileiras de resina de policloreto de vinila 

obtida por processo de suspensão (PVC-S), originárias dos Estados Unidos da 

América e do México, com imediata suspensão após a sua prorrogação para o 

México. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-399-de-16-de-

setembro-de-2022-430043586 

 

• Resolução GECEX Nº 405, de 22 de setembro de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

23/09/2022 Incorpora ao ordenamento jurídico brasileiro o Ducentésimo Décimo 

Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 18, 

firmado no âmbito da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI). 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-405-de-22-de-

setembro-de-2022-431317520 

 

• Resolução GECEX Nº 406 de 22 de setembro de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

23/09/2022 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-406-de-22-de-

setembro-de-2022-431341173 

 

• Resolução GECEX Nº 407, de 22 de setembro de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

23/09/2022 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-407-de-22-de-

setembro-de-2022-431321197  

 

• Portaria SECEX Nº 212, de 23 de setembro de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

26/09/2022 Estabelece critérios para alocação de cotas para importação, 

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

Comércio Exterior nº 396, de 14 de setembro de 2022, publicada no Diário 

Oficial da União de 16 de setembro de 2022. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Portaria%20SECEX%20212_2022%20(1).pdf 

 

• Circular SECEX Nº 42, de 31 de agosto de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

01/09/2022 Inicia revisão do direito antidumping aplicado às importações 
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brasileiras de n-butanol (NCM 2905.13.00), originárias dos Estados Unidos da 

América. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%20042_2022%20(1).pdf 

 

• Resolução DNIT Nº 11, de 21 de setembro de 2022 – Publicada no D.O.U. de 

23/09/2022 Estabelece normas sobre o uso de rodovias federais por veículos ou 

combinações de veículos e equipamentos, destinados ao transporte de cargas 

indivisíveis e excedentes em peso ou dimensões, observados os requisitos 

estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito-CONTRAN. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-11-de-21-de-setembro-de-

2022-431330450 

 

 

 

 

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, DNIT e 

PATRI. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%20042_2022%20(1).pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-11-de-21-de-setembro-de-2022-431330450
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-11-de-21-de-setembro-de-2022-431330450

