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RESUMO EXECUTIVO 

A presente Nota Técnica analisa reações do Poder Legislativo a medidas de comércio exterior 
tomadas pelo Poder Executivo. Foram encontradas diversas reações do Poder Legislativo a 
medidas tomadas pelo Poder Executivo relacionadas direta ou indiretamente com o 
comércio exterior, desde 2019. A pesquisa realizada, que não se pretende exaustiva, 
identificou variadas proposições legislativas, compreendendo Projetos de Decreto 
Legislativo, Emendas a Medidas Provisórias e Projetos de Lei. Nota-se que diversas reações 
estão relacionadas com medidas de liberalização comercial unilateral e com situações de 
inação por parte do Poder Executivo.    

Na seção 2, são tratadas medidas em defesa comercial e avaliação de interesse público. Na 
seção 3, discutem-se diversas medidas relativas a reduções unilaterais de imposto de 
importação. Na seção 4, mostram-se reações quanto ao mecanismo de ex-tarifário e à 
produção nacional equivalente. Na seção 5, analisam-se Emendas a Medidas Provisórias. Na 
seção 6, examinam-se Projetos de Lei. Na seção 7, são tratadas medidas com respeito às 
Zonas de Processamento de Exportações. A seção 8 dispõe sobre outras medidas com 
relação ao comércio exterior. Por fim, são feitas considerações finais na seção 9. 

Nos últimos quatro anos, o Congresso Nacional parece ter tido preocupação crescente com 
temas relacionados ao comércio exterior e ao desenvolvimento setorial e industrial, 
frequentemente reagindo a medidas tomadas pelo Poder Executivo ou mesmo tendo a 
iniciativa de resolver demandas setoriais, regionais ou nacionais importantes, que são 
relevantes para o desenvolvimento econômico e social.   

 

Palavras-chave: comércio exterior; legislação brasileira; relacionamento Poder Executivo-
Poder Legislativo; liberalização; desenvolvimento econômico e social. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A presente Nota Técnica analisa reações do Legislativo a ações recentes 

do Executivo em matéria de comércio exterior. Diversas normas relativas ao comércio 

exterior, especialmente com respeito a importações, têm sido alteradas em anos recentes, 

como resultado de agenda de liberalização comercial proposta a partir de 2019 pelo Governo 

Federal.  

Alguns parlamentares têm mostrado oposição a certas medidas, o que se 

consubstancia especialmente em proposições parlamentares de Projeto de Decreto 

Legislativo (PDL) para sustar atos normativos do Poder Executivo, mas também há 

exemplos importantes de Emendas a Medidas Provisórias (MPs) e de Projetos de Lei (PLs), 

além de haver proposições que tratam de regimes ou incentivos setoriais com associação ao 

comércio exterior.  

Na pesquisa realizada, que não se pretende exaustiva, foram encontradas 

diversas reações do Poder Legislativo a medidas ou à falta de ação do Poder Executivo em 

temas relacionados direta ou indiretamente com o comércio exterior, desde 2019. 

Adicionalmente a proposições em tramitação, são também comentadas proposições que já 

foram convertidas em lei. 

A presente Nota Técnica é apresentada em mais 8 seções. Na seção 2, são 

tratadas medidas em defesa comercial e avaliação de interesse público. Na seção 3, discutem-

se diversas medidas relativas a reduções unilaterais de imposto de importação. Na seção 4, 

mostram-se reações quanto ao ex-tarifário e à produção nacional equivalente. Na seção 5, 

analisam-se Emendas a Medidas Provisórias. Na seção 6, examinam-se Projetos de Lei. Na 

seção 7, são tratadas medidas com respeito à Zona de Processamento de Exportações. A 

seção 8 dispõe sobre outras medidas com relação ao comércio exterior. Por fim, são feitas 

considerações finais na seção 9.  
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2 DEFESA COMERCIAL E AVALIAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO 

 

Alterações na aplicação de medidas de defesa comercial têm despertado 

preocupação no Legislativo, especialmente com base no uso da avaliação de interesse 

público, entre as quais se encontram suspensões ou alterações na aplicação de direito 

antidumping. Notam-se os seguintes PDLs nº 575, de 2020, e nº 21, de 2019, que objetivam 

sustar atos normativos que tratam do assunto.   

 

2.1. PDL Nº 21/2019 

 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 21, de 2019, de autoria do Deputado 

Reginaldo Lopes (PT/MG), susta os efeitos da Circular nº 5, de 5 de fevereiro de 2019, da 

Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da 

Economia, nos termos do inciso V do art. 49 da Constituição Federal.  

A referida Circular encerra a cobrança de direito antidumping sobre a 

importação de leite em pó, integral ou desnatado, proveniente da União Europeia e da Nova 

Zelândia. A retirada da tarifa antidumping teve significativa repercussão na Câmara dos 

Deputados. De acordo com a página eletrônica AGROemDIA, deputados da Frente 

Parlamentar da Agropecuária (FPA) manifestaram descontentamento com respeito ao fim 

da aplicação do direito antidumping do leite em pó1. 

 

2.2. PDL Nº 575/2020  

 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 575, de 2020, foi apresentado em 

22/12/2020 pelos Deputados Afonso Motta (PDT/RS), Jerônimo Goergen (PP/RS), 

                                            
1 “Deputados da FPA reagem ao fim das tarifas antidumping do leite em pó”. Disponível em: 
https://agroemdia.com.br/2019/02/08/deputados-da-fpa-reagem-ao-fim-das-tarifas-antidumping-do-leite-
em-po/.  

http://www.camara.leg.br/conle
https://agroemdia.com.br/2019/02/08/deputados-da-fpa-reagem-ao-fim-das-tarifas-antidumping-do-leite-em-po/
https://agroemdia.com.br/2019/02/08/deputados-da-fpa-reagem-ao-fim-das-tarifas-antidumping-do-leite-em-po/
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Orlando Silva (PCdoB/SP), Rodrigo Agostinho (PSB/SP), Vitor Lippi (PSDB/SP), Lídice 

da Mata (PSB/BA), Lucas Redecker (PSDB/RS) e Marcos Pereira (REPUBLIC/SP).  

Esse PDL susta o art. 3º, o art. 104, o § 1º do art. 107 e o art. 109 do 

Decreto nº 8.058, de 26 de julho de 2013, e a Portaria nº 13, de 29 de janeiro de 2020, da 

Secretaria de Comércio Exterior da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos 

Internacionais do Ministério da Economia. O art. 3º do referido Decreto e a mencionada 

Portaria compõem as normas que criam a base jurídica infralegal para a avaliação de interesse 

público em medidas de defesa comercial, enquanto os outros dispositivos do Decreto 

dispõem sobre a aplicação de direitos antidumping.  

Os Autores argumentam que a legislação sobre o assunto, composta pela 

Lei nº 9.019, de 1995, pelo Acordo Antidumping da Organização Mundial do Comércio 

(OMC), tendo ainda como base a jurisprudência do Órgão de Solução de Controvérsias da 

OMC, não conferiria base legal para esse tipo de avaliação na investigação antidumping. Os 

outros dispositivos impugnados do citado Decreto também não seriam legitimados por essa 

legislação.  

Apresentado em 22/12/2020, o Projeto foi distribuído, em 08/02/2021, 

às Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS), 

de Finanças e Tributação (mérito e art. 54, RICD) e de Constituição e Justiça e de Cidadania 

(mérito e art. 54, RICD), estando sujeito à apreciação do Plenário e ao regime de tramitação 

ordinária (art. 151, III, RICD). 

Novo despacho de distribuição excluiu da tramitação do Projeto a 

Comissão de Finanças e Tributação, em razão do deferimento pela Mesa do Requerimento 

nº 1238/2021, de autoria da Deputada Alê Silva (PSL/MG), que foi designada Relatora da 

matéria na CDEICS. 

Foi apresentado o Parecer do Relator nº 1 CDEICS, pela Deputada Alê 

Silva (PSL/MG), pela aprovação do PDL. A Deputada deixou de compor a Comissão. O 

novo Relator, Deputado Guiga Peixoto, apresentou o Parecer do Relator nº 2 CDEICS, 

também pela aprovação. 
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3 REDUÇÕES UNILATERAIS DE IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO 

 

Especial atenção tem sido dirigida a medidas de redução unilateral de 

impostos de importação, com respeito a produtos específicos ou a categorias de produtos. 

Com o intuito de sustar algumas dessas medidas, foram apresentados os Projetos de Decreto 

Legislativo nº 614/2019, nº 530/2020, nº 80/2021, nº 124/2021, nº 129/2021, nº 130/2021, 

nº 132/2021, nº 74/2022 e nº 124/2022.  

 

3.1. PDL Nº 614/2019 

 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 614, de 2019, determina que ficam 

sustados os efeitos da Portaria nº 547, de 31 de agosto de 2019, editada pela Secretaria 

Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia. O 

PDL é de autoria dos Deputados Aguinaldo Ribeiro (PP/PB), Emanuel Pinheiro Neto 

(PTB/MT), Tadeu Alencar (PSB/PE), André Figueiredo (PDT/CE), Arthur Lira (PP/AL), 

Luis Tibé (AVANTE/MG), Augusto Coutinho (SOLIDARI/PE) e André de Paula 

(PSD/PE). Apresentado em 10/09/2019, o Projeto teve sua urgência aprovada no mesmo 

dia e se encontra pronto para pauta no Plenário. 

A referida Portaria estabeleceu por 12 meses uma cota de 750 milhões de 

litros para a importação etanol com alíquota zero de imposto de importação, ampliando o 

limite em vigor desde setembro de 2017, que era de 600 milhões de litros por ano. Afirmam 

os Autores do Projeto que as usinas brasileiras esperavam que o fim da cota significaria o 

início da cobrança tarifária em 20% sobre todas as importações de etanol e que o etanol 

importado ocupou por muitos anos o espaço do produtor brasileiro, que gera milhões de 

empregos, principalmente na região Nordeste. Concluem que seria necessária uma discussão 

mais profunda sobre o tema, identificando eventuais assimetrias e distorções em nosso 

sistema. 
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3.2. PDL Nº 530/2020 E APENSADOS 

 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 530, de 2020, de autoria do Deputado 

André Figueiredo (PDT/CE), susta os efeitos da Resolução GECEX nº 126, de 8 de 

dezembro de 2020, que altera o Anexo II da Resolução nº 125, de 15 de dezembro de 2016. 

Esse Projeto possui 10 apensados: PDL nº 532/2020; PDL nº 533/2020; PDL nº 534/2020; 

PDL nº 535/2020; PDL nº 536/2020; PDL nº 537/2020; PDL nº 538/2020; PDL nº 

540/2020; PDL nº 543/2020; e PDL nº 546/2020.  

A referida Resolução zerou a alíquota de imposto de importação de 

revólveres e pistolas e teve grande repercussão no Congresso Nacional, principalmente em 

decorrência da preocupação com segurança pública, mas também com respeito aos efeitos 

sobre a indústria nacional desses produtos. Decisão liminar do Ministro Edson Fachin, do 

Supremo Tribunal Federal, na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 

772 Distrito Federal, suspendeu, com base nessas duas preocupações, os efeitos da 

mencionada Resolução. 

 

3.3. PDL Nº 80/2021 

 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 80, de 2021, de autoria do Deputado 

José Ricardo (PT/AM) e de outros 27 Deputados, susta a Resolução do Comitê Executivo 

de Gestão da Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia – GECEX, n°159, 

de 17 de fevereiro de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 18 de fevereiro de 2021, 

que altera o Anexo II da Resolução GECEX nº 125, de 15 de dezembro de 2016. O PDL se 

encontra arquivado atualmente.  

Essa Resolução reduz de 35% para 30%, a partir de 1º de março de 2021, 

a alíquota de imposto de importação aplicada sobre bicicletas, registradas sob o código NCM 

8712.00.10, e prevê novos rebaixamentos dessa alíquota para 25%, a partir de 1º de julho de 

2021, e para 20%, a partir de 31 de dezembro de 2021. 
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3.4. PDL Nº 124/2021 

 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 124, de 2021, de autoria do Deputado 

Marcelo Ramos (PL/AM), susta a Resolução GECEX nº 173, de 18 de março de 2021, que 

altera o Imposto de Importação para Bens de Capital – BK e Bens de Informática e 

Telecomunicações – BIT. Essa Resolução reduziu em 10% as alíquotas de imposto de 

importação aplicáveis a BK e BIT em geral e zerou as alíquotas desses bens que eram 

gravados em 2%. 

Argumenta o Autor que a competência do Poder Executivo para alterar 

as alíquotas do imposto de importação deve atender às condições e aos limites estabelecidos 

em lei. Como a legislação em vigor estaria desatualizada frente às normas da OMC e do 

Mercosul, especialmente este, cujas normativas não autorizariam redução generalizada de 

alíquotas. Nota-se que esse PDL ainda está aguardando despacho do Presidente da Câmara 

dos Deputados. 

 

3.5. PDL Nº 129/2021 

 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 129, de 2021, de autoria do Deputado 

Marcelo Ramos (PL/AM), susta a Resolução GECEX nº 174, de 22 de março de 2021. Essa 

Resolução alterou o Anexo II da Resolução nº 125, de 15 de dezembro de 2016, para incluir 

pela segunda vez, na LETEC, a resina de policloreto de vinila (PVC) classificada na NCM 

3904.10.10, o que, na prática, reduziu de 14% para 4% o imposto de importação para uma 

quota de 160 mil toneladas. Esse PDL aguarda despacho do Presidente da Câmara dos 

Deputados. 

 

3.6. PDL Nº 130/2021 

 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 130, de 2021, de autoria do Deputado 

José Ricardo (PT/AM), susta a Resolução do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de 

http://www.camara.leg.br/conle
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Comércio Exterior, do Ministério da Economia – GECEX, n° 173, de 18 de março de 2021, 

publicada no Diário Oficial da União de 19 de março de 2021, que altera o Imposto de 

Importação para Bens de Capital – BK e Bens de Informática e Telecomunicações – BIT. 

Assim como o PDL nº 124, de 2021, que também susta a referida Resolução, o PDL nº 

130/2021 ainda aguarda despacho do Presidente da Câmara dos Deputados.  

 

3.7. PDL Nº 132/2021 

 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 132, de 2021, de autoria do Deputado 

José Ricardo (PT/AM), susta a Resolução do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de 

Comércio Exterior, do Ministério da Economia – GECEX, n° 170, de 18 de março de 2021, 

publicada no Diário Oficial da União de 19 de março de 2021, que altera o Anexo II da 

Resolução nº 125, de 15 de dezembro de 2016. Esse PDL aguarda despacho do Presidente 

da Câmara dos Deputados. 

Essa Resolução revoga a Resolução do Gecex nº 159, de 18 de fevereiro 

de 2020, que havia alterado as alíquotas do Imposto de Importação de bicicletas, e fixa em 

para 31,5% a alíquota para esse produto. De acordo com o Autor do Projeto, ainda que tenha 

sido importante a revogação da Resolução anterior, o rebaixamento de 35% para 31,5% 

causaria danos irreversíveis ao ambiente de negócios nacional e, em especial, àqueles que 

produzem bicicletas na Zona Franca de Manaus (ZFM). 

 

3.8. PDL Nº 74/2022 E PDL Nº 124/2022 

 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 74, de 2022, dos Deputados Zé Neto 

(PT/BA) e Reginaldo Lopes (PT/MG), susta a inclusão do queijo tipo mozarela na Lista de 

Exceções à Tarifa Externa Comum do Mercosul – LETEC realizada pela Resolução Gecex 

nº 317, de 22 de março de 2022, que altera o Anexo II da Resolução nº 125, de 15 de 

dezembro de 2016, da Câmara de Comércio Exterior. 
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Já o Projeto de Decreto Legislativo nº 124, de 2022, do Deputado João 

Daniel (PT/SE), tem igual objetivo e susta a inserção o queijo mozarela na Lista de Exceções 

à Tarifa Externa Comum do Mercosul – LETEC da Resolução Gecex nº 317, de 22 de março 

de 2022, que altera o Anexo II da Resolução nº 125, de 15 de dezembro de 2016, da Câmara 

de Comércio Exterior. 

Apesar de o PDL 74/2022 ter sido arquivado, em razão de haver sido 

revertida a inclusão desse queijo na LETEC, o PDL 124/2022 ainda se encontra em 

tramitação.  

 

4 EX-TARIFÁRIO E PRODUÇÃO NACIONAL EQUIVALENTE 

 

Outras medidas que implicam redução unilateral de imposto de 

importação estão vinculadas especificamente ao mecanismo conhecido como ex-tarifário, 

que permite zerar temporariamente, de maneira excepcional, o imposto de importação para 

BKs e BITs que não tenham produção nacional equivalente no Brasil. Encontram-se em 

tramitação o PDL nº 468, de 2019, que pretende sustar norma que altera regras sobre o ex-

tarifário, especialmente quanto à definição de produção nacional equivalente, e o PDL nº 

131/2021, que almeja sustar lista específica de novos ex-tarifários que foi editada.  

 

4.1. PDL Nº 468/2019 E APENSADO 

 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 468, de 2019, de autoria do Deputado 

José Ricardo (PT/AM), susta a Portaria nº 309, de 24 de junho de 2019, do Gabinete do 

Ministro da Economia. O referido ato normativo disciplina o mecanismo de redução, 

temporária e excepcional, das alíquotas do Imposto de Importação de Bens de Capital (BK) 

e de Informática e de Telecomunicações (BIT), sem produção nacional equivalente, que é 

conhecido como ex-tarifário.  

A esta Proposição foi apensado o Projeto de Decreto Legislativo nº 470, 

de 2019, de autoria dos Deputados Sidney Leite (PSD/AM), Átila Lins (PP/AM), Silas 
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Câmara (PRB/AM), Bosco Saraiva (SOLIDARI/AM) e Capitão Alberto Neto (PRB/AM), 

que também intenta sustar a referida Portaria.  

Defende-se, na justificação do PDL nº 468/2019, que as regras criadas 

pelo art. 13 da Portaria nº 309, de 24 de junho de 2019, que são centrais no ato normativo, 

criariam limitações à consideração de produção nacional equivalente, extrapolariam a 

previsão legal existente e possibilitariam maior importação de bens equivalentes aos nacionais 

ao amparo do ex-tarifário.  

 

4.2. PDL Nº 131/2021 

 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 131, de 2021, de autoria do Deputado 

José Ricardo (PT/AM), susta a Resolução do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de 

Comércio Exterior, do Ministério da Economia – GECEX, n° 172, de 18 de março de 2021, 

publicada no Diário Oficial da União de 19 de março de 2021, que 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. Esse PDL aguarda despacho 

do Presidente da Câmara dos Deputados. 

 

5 EMENDAS A MEDIDAS PROVISÓRIAS  

 

Algumas Medidas Provisórias que alteravam ou tangenciavam temas de 

comércio exterior foram objeto de reação do Parlamento na forma de Emendas às MPs, com 

o intuito de realizar modificações ou suprimir normas em Projetos de Lei de Conversão 

(PLVs) delas resultantes. É o caso do regime de drawback e as MPs nº 960/2020, nº 

1.079/2021 e nº 1.112/2022, do Regime Especial da Indústria Química (REIQ) e as MPs nº 

1.034/2021 e nº 1.095/2021, bem como das MPs nº 1.040/2021 e nº 1.098/2022.   
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5.1. DRAWBACK, A MP Nº 960/2020, A MP Nº 1.079/2021 E A MP Nº 1.112/2022 

 

A Medida Provisória nº 960, de 2020, prorrogou os prazos de suspensão 

de pagamentos de tributos previstos nos atos concessórios do regime especial de drawback, 

que haviam sido prorrogados por um ano pela autoridade fiscal e tivessem termo em 2020. 

Foram prorrogados pela MP os atos vinculados drawback na modalidade suspensão, de que 

trata o art. 12 da Lei nº 11.945, de 4 de junho de 2009. Foram apresentadas 29 Emendas à 

MP. 

O Projeto de Lei de Conversão aprovado na Câmara dos Deputados 

estendeu essa prorrogação ao drawback na modalidade isenção, de dispõe o art. 31 da Lei nº 

12.350, de 20 de dezembro de 2010. A Medida Provisória foi convertida na Lei nº 14.060, de 

23 de setembro de 2020. Veto ao art. 3º desta Lei retirou disposição que havia sido objeto 

de Emenda acatada pelo Relator, o Deputado Alexis Fonteyne (NOVO/SP).  

No ano seguinte, foi apresentada a Medida Provisória nº 1.079, de 2021, 

que 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. Em razão de 

dificuldades do setor privado em cumprir com os prazos, que inspirou até mesmo o registro 

de Projeto de Lei nº 1.232, de 2021, discutido abaixo, foi editada essa MP. 

A MP nº 1.079/2021 recebeu 8 Emendas, especialmente relativas a 

aumento do prazo para cumprimento dos requisitos. O PLV acatou esse aumento de prazos, 

desonerou de Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) o 

drawback integrado isenção e alterou diversas leis, entre as quais algumas relativas aos 

mecanismos de equalização de juros para exportações do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A MP foi convertida na Lei nº 14.366, de 

8 de junho de 2022. 

Cabe notar também a ampliação do drawback suspensão realizada por meio 

do PLV apresentado pelo Relator da Medida Provisória nº 1.112, de 2022, na Câmara dos 

Deputados, Deputado Da Vitória (PP/ES). Essa ampliação resulta de alteração na Lei nº 

11.945, de 4 de junho de 2009, que inclui art. 12-A para possibilitar a aquisição de serviços 
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nacionais ou importados com suspensão de Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins, da 

Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação nessa modalidade de 

drawback. Essa matéria foi incluída pelo Relator da MP, que instituía o Programa de Aumento 

da Produtividade da Frota Rodoviária no País (Renovar) e alterava legislação originalmente 

correlata ao Programa. A MP nº 1.112/2022 foi convertida na Lei nº 14.440, de 2 de 

setembro de 20222.     

  

5.2. REIQ, A MP Nº 1.034/2021 E A MP Nº 1.095/2021 

 

A Medida Provisória n° 1034, de 2021, realizava desoneração tributária 

sobre o óleo diesel e o gás de cozinha e, em compensação, entre outros aumentos na 

tributação3, revogava benefícios fiscais presentes no Regime Especial da Indústria Química 

(REIQ). Para mitigar efeitos do fim do REIQ sobre preços de produtos médicos e 

hospitalares, foi criado também crédito presumido sobre esses produtos vinculados a esse 

regime, crédito que acabou sendo posteriormente vetado pelo Poder Executivo.  

Diversas Emendas foram apresentadas à MP em contraposição ao fim do 

REIQ ainda em 2021, com o objetivo de prorrogar por mais tempo o regime, para que 

voltasse a viger, ao menos, até 2024, a data prevista anteriormente. É o caso das Emendas 

nos 18 e 19, do Deputado Jerônimo Goergen (PP/RS), nº 38, do Senador Lasier Martins 

(PODEMOS/RS), e nº 70, do Deputado Federal Alexis Fonteyne (NOVO/SP). O prazo de 

vigência foi definido até 2024 pelo Projeto de Lei de Conversão aprovado pela Câmara dos 

Deputados. O Senado Federal ainda criou transição para o fim do REIQ até 2028, mas a 

Câmara dos Deputados aprovou o PLV original desta Casa, rejeitando as Emendas do 

Senado. 

O REIQ dispõe de benefícios de PIS/Cofins incidentes sobre a compra 

de matérias-primas básicas petroquímicas, inclusive de bens importados, destinados à 

                                            
2 A Lei nº 14.440, de 2 de setembro de 2022, terminou com a seguinte Ementa: “Institui o Programa de 
Aumento da Produtividade da Frota Rodoviária no País (Renovar); e altera as Leis nºs 9.478, de 6 de agosto de 
1997, 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), 10.336, de 19 de dezembro de 2001, 
10.833, de 29 de dezembro de 2003, 10.865, de 30 de abril de 2004, 11.080, de 30 de dezembro de 2004, 11.442, 
de 5 de janeiro de 2007, 11.945, de 4 de junho de 2009, e 13.483, de 21 de setembro de 2017”.  
3 Especialmente a majoração da alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) das instituições 
financeiras.  
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produção industrial química. Essa desoneração era retirada de maneira gradual até 2024 e 

revogada a partir de 2025, de acordo com texto final da Lei nº 14.183, de 14 de julho de 2021, 

resultante da conversão da Medida Provisória. 

Já a Medida Provisória nº 1.095, de 2021, revogou novamente o REIQ, 

para a surpresa do setor químico. Essa MP contou com oito Emendas de Comissão e mais 

quatro Emendas de Plenário, a maioria das quais diretamente relacionada ao REIQ. Após 

tramitação no Congresso e a conversão da MP na Lei nº 14.374, de 21 de junho de 2022, o 

regime ainda ficará vigente até 2024.  

 

5.3. MP Nº 1.040/2021 

 

A Medida Provisória nº 1.040, editada em 29 de março de 2021, dispõe 

sobre a facilitação para abertura de empresas, a proteção de acionistas minoritários, a 

facilitação do comércio exterior, o Sistema Integrado de Recuperação de Ativos, as cobranças 

realizadas pelos conselhos profissionais, a profissão de tradutor e intérprete público, a 

obtenção de eletricidade e a prescrição intercorrente na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 

2002 – Código Civil. 

O Capítulo IV, sobre facilitação do comércio exterior, traz normas sobre: 

licenças, autorizações ou exigências administrativas para importações ou exportações; 

comércio exterior de serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no 

patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados; e 

origem não preferencial. 

Foram realizadas alterações significativas, conforme notado nos arts. 7º a 

12, relativos ao Capítulo IV. A Seção I deste Capítulo dispõe sobre licenças, autorizações ou 

exigências administrativas para importações ou exportações e exibe os arts. 7º a 10.  

O art. 7º determina que fica vedado aos órgãos e às entidades da 

administração pública federal direta e indireta estabelecer limites aos valores de mercadorias 

ou de serviços correlatos praticados nas importações ou nas exportações ou deixar de 

autorizar ou de licenciar operações de importação ou de exportação em razão dos valores 

nelas praticados. Ainda fixa que essa vedação não se aplica aos regulamentos ou aos 
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procedimentos de natureza tributária ou aduaneira de competência da Secretaria Especial da 

Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia. Segundo o art. 34 da MP, o disposto 

neste artigo produz efeitos em noventa dias.  

O art. 8º traz para o âmbito legal a solução de guichê único eletrônico 

acessível por meio da internet para importadores, exportadores e demais intervenientes no 

comércio exterior, por meio do qual possam encaminhar documentos, dados ou informações 

aos órgãos e às entidades da administração pública federal direta e indireta como condição 

para a importação ou exportação de bens. 

Já o § 1º do art. 8º define que o órgão ou a entidade responsável pela 

exigência administrativa, após a análise dos documentos, dos dados ou das informações 

recebidas por meio da solução de guichê único, notificará o demandante do resultado por 

meio desse guichê nos prazos previstos na legislação. 

Essa solução de guichê único deverá, segundo o § 2º do art. 8º: permitir 

aos importadores, aos exportadores e aos demais intervenientes no comércio exterior 

conhecer as exigências administrativas impostas para as operações de importação ou de 

exportação; e atender ao disposto no Artigo 10, parágrafo 4, do Acordo sobre a Facilitação 

do Comércio anexo ao Protocolo de Emenda ao Acordo Constitutivo da Organização 

Mundial do Comércio, promulgado pelo Decreto nº 9.326, de 3 de abril de 2018. 

O recolhimento das taxas impostas por órgãos e entidades da 

administração pública federal direta e indireta em razão do exercício do poder de polícia ou 

da prestação de serviço público relacionado a operações de comércio exterior ocorrerá 

preferencialmente por meio da solução de guichê único, de acordo com o disposto no § 3º 

do art. 8º. O § 4º deste artigo ainda aponta que compete ao Ministério da Economia a gestão 

da solução de guichê único. 

O art. 9º estipula que fica vedado aos órgãos e às entidades da 

administração pública federal direta e indireta exigir o preenchimento de formulários em 

papel ou em formato eletrônico ou a apresentação de documentos, dados ou informações 

para a realização de importações ou exportações por outros meios que sejam distintos da 

solução de guichê único.         

O § 1º do art. 9º ressalva que a regra do caput deste artigo não se aplica: 

quando, em razão de circunstâncias técnicas ou operacionais excepcionais, não for possível 
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o uso da solução de guichê único; e aos procedimentos de habilitação, de registro ou de 

certificação de estabelecimentos, produtos ou processos produtivos relacionados com o 

comércio doméstico ou de modo análogo a este. Já o § 2º deste artigo estipula que as 

exigências vigentes na data de publicação desta Medida Provisória serão revisadas na forma 

estabelecida em ato do Poder Executivo federal. 

O art. 10 veda aos órgãos e às entidades da administração pública federal 

direta e indireta a imposição de exigência de licença ou de autorização sobre importação ou 

exportação em razão de características das mercadorias, quando não estiverem previstas em 

ato normativo. Conforme o parágrafo único do artigo, essas exigências vigentes na data de 

publicação da MP serão revisadas na forma estabelecida em ato do Poder Executivo federal. 

A Seção II do Capítulo IV aborda o comércio exterior de serviços, 

intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, 

das pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados. A Seção dispõe do art. 11, que altera 

os arts. 25 a 27 da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro 2011.  

O novo texto do art. 25 da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro 2011, passa 

a prever que os órgãos e as entidades da administração pública federal direta e indireta, 

ressalvada a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia, 

compartilharão com a Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais 

do Ministério da Economia dados e informações relativos às transações entre residentes ou 

domiciliados no País e residentes ou domiciliados no exterior que compreendam serviços, 

intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, 

das pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados. 

Esse compartilhamento, segundo o § 1º do citado art. 25: será realizado 

nos termos estabelecidos em ato do Poder Executivo federal; observará os requisitos de sigilo 

e segurança da informação previstos em lei; poderá abranger dados e informações obtidos 

no cumprimento de obrigações tributárias acessórias, na realização de operações no mercado 

de câmbio e em pesquisas para produção, análise e disseminação de informações estatísticas; 

e observará o disposto na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. 

Ainda se impõe, no § 2º do art. 25, que ato conjunto do Ministro de Estado 

da Economia e do dirigente máximo do órgão ou da entidade da administração pública 

federal direta e indireta que detiver os dados e as informações estabelecerá as regras 

complementares para esse compartilhamento.  
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O art. 26 da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro 2011, institui que os dados 

e as informações compartilhados serão utilizados pela Secretaria Especial de Comércio 

Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia para a elaboração e a 

compilação de dados estatísticos e para o exercício de outras competências institucionais 

definidas em ato do Poder Executivo federal. Já o art. 27 prevê que ato do Ministro de Estado 

da Economia estabelecerá normas complementares ao cumprimento do disposto nos arts. 

244 a 26 desta Lei. 

A Seção III do Capítulo IV ocupa-se da origem não preferencial, no seu 

art. 12, que altera os arts. 29, 31, 34, 36 e 40 da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro 2011. No 

art. 29, define-se que as investigações de defesa comercial sob a competência da Secretaria 

de Comércio Exterior da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais 

do Ministério da Economia serão baseadas na origem declarada do produto. 

O art. 31 da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro 2011, foi modificado nos 

§§ 1º a 4º. A alteração no § 1º, I, inclui entre as definições de mercadoria produzida aquelas 

produzidas com materiais listados no inciso. A nova redação do § 2º define adicionalmente 

que passa por transformação substancial, para fins dessa Lei, ressalvado o disposto no § 3º, 

o produto em cuja elaboração tenham sido utilizados materiais não originários do país, 

quando o valor aduaneiro desses materiais não exceder cinquenta por cento do valor Free on 

Board (FOB) do produto, além de manter a definição existente de processo de transformação 

que muda a posição tarifária segundo primeiros quatro dígitos do Sistema Harmonizado de 

Designação e Codificação de Mercadorias (SH). 

Ressalva-se no § 3º do art. 31 que não será considerado originário do país 

exportador o produto resultante de operação ou processo efetuado no seu território pelo 

qual adquira a forma final em que será comercializado quando for utilizado material não 

originário do país e consista apenas em montagem, embalagem, fracionamento em lotes ou 

volumes, seleção, classificação, marcação, composição de sortimentos de mercadorias ou 

simples diluições em água ou outra substância que não altere as características do produto 

como originário ou outras operações ou processos equivalentes, ainda que esses resultem no 

                                            
4 Esse art. 24 autoriza o Poder Executivo a instituir a Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e outras 
Operações que Produzam Variações no Patrimônio (NBS) e as Notas Explicativas da Nomenclatura Brasileira 
de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (Nebs). 
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cumprimento do disposto no § 2º ou em outros critérios estabelecidos pelo Poder Executivo 

federal na forma do art. 32 desta Lei. 

O § 4º do art. 31 considera que, caso não sejam atendidos os requisitos 

referidos no § 2º, o produto será originário do país de origem dos materiais que representem 

a maior participação no valor FOB. 

A nova redação do art. 34 da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro 2011, 

adiciona inciso V ao caput do artigo para obrigar a apresentação de informações sobre o índice 

de materiais não originários utilizados na obtenção do produto, para a comprovação de 

origem. Inclui-se também, no § 1º, a possibilidade de diligência ou fiscalização nos 

estabelecimentos do produtor estrangeiro e do importador, além do exportador.  

É inserido § 3º no art. 34 para prever que, na hipótese de o produtor 

estrangeiro, o exportador ou o importador negar acesso às informações referidas neste artigo, 

não as fornecer tempestivamente ou criar obstáculos ao procedimento de verificação de 

origem não preferencial, a mercadoria será presumida como originária do país gravado com 

a medida de defesa comercial que motivou a abertura de investigação de origem não 

preferencial. 

A alteração no art. 36 da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro 2011, diz que 

compete à Secretaria de Comércio Exterior da Secretaria Especial de Comércio Exterior e 

Assuntos Internacionais do Ministério da Economia realizar a verificação de origem não 

preferencial, por meio da apresentação de denúncia ou de ofício, quando houver indícios da 

não observância ao disposto nos arts. 31, 32 e 34. Retira-se trecho anterior do dispositivo 

relativo a efetuar essa verificação durante a fase de licenciamento de importação. Revogação 

do art. 37 da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro 2011, realizada pela MP também exclui regras 

associadas ao indeferimento do licenciamento de importação decorrente da não 

comprovação de origem.   

Regras previstas nos §§ 1º a 3º do art. 36 explicitam que, iniciado o 

procedimento de verificação de origem não preferencial, o produtor estrangeiro será 

notificado para a apresentação dessas informações previstas no art. 34.  Com a conclusão do 

procedimento de verificação de origem não preferencial, a origem determinada pela 

Secretaria de Comércio Exterior será aplicada a todas as importações de mercadorias 

idênticas do mesmo exportador ou produtor. A Secretaria poderá rever essa origem por meio 
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da apresentação, por parte do interessado, das informações referidas no art. 34, de modo a 

demonstrar o atendimento às regras de origem não preferenciais. 

Modificação no art. 40 da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro 2011, inclui 

os §§ 1º e 2º, para indicar que o importador arcará com os ônus decorrentes da devolução ao 

exterior dos produtos submetidos à restrição quantitativa cuja origem não for comprovada, 

assim como prevê que, na hipótese de restrição quantitativa relativa à aplicação de cotas, a 

devolução ao exterior estará limitada ao que exceder a cota. 

Podem ser observadas as seguintes Emendas que tratam de comércio 

exterior em reação ao texto proposto pelo Poder Executivo: 

 Emenda nº 2, do Deputado Heitor Freire (PSL/CE) 

 Emenda nº 11, do Deputado Marcelo Aro (PP/MG) 

 Emenda nº 12, do Deputado Marcos Pereira 

(REPUBLICANOS/SP) 

 Emenda nº 35, do Deputado Vanderlei Macris (PSDB/SP) 

 Emenda nº 91, do Deputado Celso Maldaner (MDB/SC) 

 Emendas nºs 100, 101, 103 e 104, do Deputado Vitor Lippi 

(PSDB/SP) 

 Emenda nº 109, do Deputado Jerônimo Goergen (PP/RS) 

 Emenda nº 143, do Deputado Zé Neto (PT/BA) 

 Emenda nº 189, do Deputado Federal Alessandro Molon 

(PSB/RJ) 

 Emenda nº 193, do Senador Esperidião Amin (PP/SC) 

 Emenda nº 241, do Deputado Federal Bohn Gass (PT/RS) 

 Emenda nº 248, do Senador Jean Paul Prates (PT/RN) 

Diversas dessas Emendas referiam-se a revogações ou alterações nos arts. 

8º, 10 e 12, a exemplo da Emenda nº 12, do Deputado Marcos Pereira 

(REPUBLICANOS/SP), que conferia novos textos para permitir limitações quanto a preços 

e outros requisitos das importações em casos de indícios de fraudes ou para autorizar a 
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imposição de licenciamento ou autorização de importações ou exportações por meio de 

notificações no Portal Único do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex).  

Nova versão do Projeto de Lei de Conversão, apresentada no Parecer 

Preliminar de Plenário nº 3 pelo Relator da matéria, Deputado Marco Bertaiolli (PSD/SP), 

excluiu o referido art. 7º. Foram mantidas as modificações realizadas pelos arts. 10 e 12, que 

continuaram com essa numeração.  

Na tramitação no âmbito do Senado Federal, foi resgatada parte da 

autorização para impor limites a preços, no entanto, a Câmara dos Deputados, durante a 

apreciação das Emendas do Senado, restabeleceu o Projeto de Lei de Conversão aprovado 

originalmente nesta Casa e o enviou para sanção presidencial5. A Medida Provisória foi 

convertida na Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021.   

 

5.4. MP Nº 1.098/2022 

 

A Medida Provisória nº 1.098, de 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 e altera a Lei nº 

12.270, de 24 de junho de 2010.  

                                            
5 A ementa do Projeto de Lei de Conversão é: “Dispõe sobre a facilitação para abertura de empresas, sobre a 
proteção de acionistas minoritários, sobre a facilitação do comércio exterior, sobre o Sistema Integrado de 
Recuperação de Ativos (Sira), sobre as cobranças realizadas pelos conselhos profissionais, sobre a profissão de 
tradutor e intérprete público, sobre a obtenção de eletricidade, sobre a desburocratização societária e de atos 
processuais e a prescrição intercorrente na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); altera as Leis 
nºs 11.598, de 3 de dezembro de 2007, 8.934, de 18 de novembro de 1994, 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
7.913, de 7 de dezembro de 1989, 12.546, de 14 de dezembro 2011, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 10.522, 
de 19 de julho de 2002, 12.514, de 28 de outubro de 2011, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil), 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), 4.886, de 9 de 
dezembro de 1965, 5.764, de 16 de dezembro de 1971, 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e 13.874, de 20 de 
setembro de 2019, e o Decreto-Lei nº 341, de 17 de março de 1938; e revoga as Leis nºs 2.145, de 29 de 
dezembro de 1953, 2.807, de 28 de junho de 1956, 2.815, de 6 de julho de 1956, 3.187, de 28 de junho de 1957, 
3.227, de 27 de julho de 1957, 4.557, de 10 de dezembro de 1964, 7.409, de 25 de novembro de 1985, e 7.690, 
de 15 de dezembro de 1988, os Decretos nºs 13.609, de 21 de outubro de 1943, 20.256, de 20 de dezembro de 
1945, e 84.248, de 28 de novembro de 1979, e os Decretos-Lei nºs 1.416, de 25 de agosto de 1975, e 1.427, de 
2 de dezembro de 1975, e dispositivos das Leis nºs 2.410, de 29 de janeiro de 1955, 2.698, de 27 de dezembro 
de 1955, 3.053, de 22 de dezembro de 1956, 5.025, de 10 de junho de 1966, 6.137, de 7 de novembro de 1974, 
8.387, de 30 de dezembro de 1991, 9.279, de 14 de maio de 1996, e 9.472, de 16 de julho de 1997, e dos 
Decretos-Lei nºs 491, de 5 de março de 1969, 666, de 2 de julho de 1969, e 687, de 18 de julho de 1969; e dá 
outras providências”. 
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Ao permitir retaliações comerciais brasileiras quando existir uma decisão 

favorável ao Brasil em Painel na OMC, mesmo que tenha havido solicitação de recurso ao 

Órgão de Apelação no âmbito da Organização, a Medida Provisória pretendeu possibilitar a 

aplicação de sanções comerciais diante da situação atual de paralisia desse Órgão. Nesse caso, 

ocorreu adaptação da legislação brasileira ao cenário de imobilidade na OMC, tendo como 

exemplo normas da União Europeia.  

Entre as sete Emendas apresentadas à MP, foram propostos mecanismos 

de investigação de barreiras a exportações e investimentos brasileiros, na Emenda nº 6, do 

Deputado Paulo Eduardo Martins (PSC/PR), e de retaliações em caso de sanções ambientais 

contra as exportações brasileiras, na Emenda nº 7, do Deputado Osmar Serraglio (PP/PR). 

A MP, no entanto, foi aprovada com o texto original e foi convertida na Lei nº 14.353, de 26 

de maio de 2022.  

 

6 PROJETOS DE LEI   

 

Também foram encontrados alguns Projetos de Lei que tratam de temas 

relacionados ao comércio exterior. Como reação à atuação do Poder Executivo destaca-se o 

Projeto de Lei nº 537/2021, que define limites às alterações no imposto de importação. 

Também podem ser lembrados Projetos de Lei que pretenderam preencher lacuna deixada 

pelo Poder Executivo: nº 4.805/2019, que trata do setor de setor de informática e automação, 

nº 668/2020, que proibiu exportações de produtos associados à pandemia de Covid-19, e nº 

1.232/2021, que prorrogava prazos do regime de drawback.  

 

6.1. PL Nº 4.805/2019 E APENSADO 

 

O Projeto de Lei nº 4.805, de 2019, de autoria dos Deputados Marcos 

Pereira (REPUBLIC/SP), Bilac Pinto (DEM/MG), Vitor Lippi (PSDB/SP) e Daniel Freitas 

(PSL/SC), altera a Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e dispõe sobre a capacitação e 
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competitividade do setor de informática e automação para estabelecer o tratamento tributário 

aplicável às empresas desse setor e dá outras providências.  

A esse Projeto foi apensado o Projeto de Lei nº 4.944, de 2019, de autoria 

dos Deputados Vitor Lippi (PSDB/SP) e Marcos Pereira (REPUBLIC/SP), que altera a Lei 

nº 11.484, de 31 de maio de 2007, que dispõe sobre os incentivos às indústrias de 

equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a 

proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, instituindo o 

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – 

PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de 

Equipamentos para a TV Digital – PATVD.  

O contexto desses Projetos foi a necessidade de adequação, até 

31/12/2019, da legislação brasileira de incentivos a Tecnologias da Informação e 

Comunicação, em decorrência de condenação do Brasil no Órgão de Solução de 

Controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC). Não foi apresentado Projeto 

de Lei ou Medida Provisória pelo Poder Executivo para ajustar a legislação. Diante deste 

cenário, de acordo com Paula Gonçalves Ferreira Santos e Pedro Garrido Lima6, foram 

apresentados o Projeto de Lei nº 4.805, de 2019, em 03/09/2019, e o Projeto de Lei nº 4.944, 

de 2019, em 11/09/2019.  

O Projeto de Lei nº 4.805, de 2019, foi transformado na Lei nº 13.969, de 

26 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a política industrial para o setor de tecnologias 

da informação e comunicação e para o setor de semicondutores e altera a Lei nº 11.484, de 

31 de maio de 2007, a Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, a Lei nº 10.637, de 30 de 

dezembro de 2002, e a Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991. 

 

 

 

                                            
6 SANTOS, P. F. G.; LIMA, P. G. Novos incentivos da Lei 13.969/19 são fruto de diálogo entre atores. Conjur, 
3 de janeiro de 2020. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-jan-03/opiniao-novos-incentivos-lei-
1396919-fruto-dialogo.   
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6.2. PL Nº 668/2020 

 

O Projeto de Lei nº 668, de 2020, de autoria dos Deputados Dr. Luiz 

Antonio Teixeira Jr. (PP/RJ), Carmen Zanotto (CIDADANIA/SC) e Rodrigo Coelho 

(PSB/SC), dispõe sobre a proibição de exportações de produtos médicos, hospitalares e de 

higiene essenciais ao combate à epidemia de coronavírus no Brasil. Apresentado em 

17/03/2020, no mesmo dia foi aprovado pelo Plenário, na forma de Substitutivo do Relator, 

Deputado Pedro Westphalen (PP-RS), e enviado ao Senado Federal.  

O Projeto decorreu de discussão realizada no âmbito da Comissão da 

Externa de Enfrentamento à Covid-19, em que foram sugeridas medidas urgentes quanto ao 

comércio exterior para garantir o abastecimento no mercado interno de produtos essenciais. 

Na justificação, argumentou-se que o Congresso Nacional deveria posicionar-se para atuar 

junto à população brasileira e proibir as exportações de produtos médicos, hospitalares e de 

higiene essenciais ao combate à epidemia de Coronavírus no Brasil.   

O Substitutivo à Proposição apresentado pelo Senado Federal não foi 

acolhido pela Câmara dos Deputados. O Projeto foi sancionado sem vetos e transformado 

na Lei nº 13.993, de 23 de abril de 2020. Essa aprovação constitui outro exemplo da 

capacidade do Poder Legislativo de influenciar políticas de comércio exterior. 

 

6.3. PL Nº 537/2021 

 

O Projeto de Lei nº 537, de 2021, de autoria do Deputado Marcelo Ramos 

(PL/AM), dispõe sobre as condições e limites aplicáveis à alteração de alíquotas do imposto 

sobre a importação de produtos. Também revoga dispositivos da Lei nº 3.244, de 1957, do 

Decreto-Lei nº 63, de 1966, e do Decreto-Lei nº 2.166, de 1984.  

Na Justificação, o Autor afirma que os limites e as condições para alterar 

as alíquotas do imposto de importação não foram revistos depois da promulgação da 

Constituição Federal e que não há clareza nos limites atualmente vigentes. Pretende-se 

consolidar e uniformizar critérios aplicáveis, bem como estabelecer certos limites à atuação 

do Poder Executivo na alteração das alíquotas do imposto de importação, permitindo 
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flexibilidade para alterações pontuais, mas também protegendo os agentes econômicos de 

alterações repentinas de grande abrangência e impacto, que só serão possíveis mediante 

prévia aprovação do Congresso Nacional. 

As condições e limites aplicáveis à atuação do Poder Executivo previstas 

nesse Projeto reduzem a possibilidade de negociar alterações na TEC do Mercosul de 

maneira permanente e com respeito a acordos bilaterais. Também dispõem sobre restrições 

ao uso de mecanismos de redução temporária unilateral pelo País. 

O Projeto foi aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico, 

Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS), com Substitutivo apresentado pelo Relator, o 

Deputado Guiga Peixoto (PSC-SP), e encontra-se em tramitação na Comissão de Finanças e 

Tributação (CFT). 

 

6.4. PL Nº 1.232/2021 

 

O Projeto de Lei nº 1.232, de 2021, de autoria do Deputado Lucas 

Redecker (PSDB/RS), prorroga por um ano os prazos de isenção e de suspensão de 

pagamentos de tributos previstos nos atos concessórios do regime especial de drawback que 

tenham sido prorrogados por um ano pela autoridade fiscal e que tenham termo em 2021.  

Esse Projeto altera a citada Lei nº 14.060, de 23 de setembro de 2020, e 

propõe nova prorrogação para os beneficiários desse regime aduaneiro especial, em razão da 

falta de ações do Poder Executivo diante da continuidade da crise na demanda efetiva da 

economia mundial e nas vendas externas dos exportadores brasileiros.  

Posteriormente, com a aprovação da Medida Provisória nº 1.079/2021, 

conforme comentado, foi endereçada a demanda por ampliação do prazo para o 

cumprimento do requisito no regime de drawback.  
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7 ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÕES 

 

São notadas algumas medidas relacionadas à regulação da Zona de 

Processamento de Exportações (ZPE), em Projetos de Decreto Legislativo, Projetos de Lei 

e Medidas Provisórias. Por meio de modificações na Medida Provisória nº 1.033/2021, foi 

realizada expressiva alteração no regime das ZPEs. Alguns Projetos de Decreto Legislativo 

pretendem sustar atos que desfazem previsões de criação de ZPEs. Adicionalmente, são 

encontrados Projetos de Lei que criam ou autorizam a criação de ZPEs, na tentativa de se 

antecipar à atribuição atual prevista para o Poder Executivo para esse caso.  

 

7.1. MP Nº 973/2020 E MP Nº 1.033/2021  

 

A Medida Provisória nº 1.033, de 24 de fevereiro de 2021, pretendeu 

realizar mudança pontual na Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, que dispõe sobre o regime 

tributário, cambial e administrativo das Zonas de Processamento de Exportação, e dá outras 

providências, para excluir a receita decorrente da comercialização de oxigênio medicinal, no 

ano de 2021, da obrigação de cumprimento de mínimo de 80% de receita bruta vinculada a 

exportações.  

Apesar da intenção original mais restrita da MP, o Projeto de Lei de 

Conversão nº 13, de 2021, decorrente do texto apresentado pelo Relator da matéria na 

Câmara dos Deputados, o Deputado Lucas Vergilio (SOLIDARI/GO), realizou profunda 

alteração no regime das ZPEs, inclusive retirando a obrigatoriedade de receita bruta mínima 

decorrente de exportações. Esse PLV acatou em parte diversas Emendas à MP que 

almejavam a alteração da regulação das ZPEs. 

Ainda que o Senado Federal tenha rejeitado o PLV nº 13/2021, o Projeto 

foi reconfirmado pela Câmara e sancionado, com vetos, pelo Poder Executivo, resultando 

na Lei nº 14.184, de 14 de julho de 2021, que altera a Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, 

para fins de modernização do marco legal das Zonas de Processamento de Exportação 

(ZPE).  
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Cabe notar que já tinha havido intenção de alterar significativamente o 

regime das ZPEs quando da apreciação pelo Congresso Nacional da Medida Provisória nº 

973, de 27 de maio de 2020, que dispensava o requisito mínimo de receitas decorrentes de 

exportação para aquele ano. Haviam sido apresentadas dezenove Emendas à MP, que perdeu 

eficácia.  

 

7.2. PDL Nº 647/2019 

 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 647/2019, de autoria da Deputada 

Mariana Carvalho (PSDB/RO), susta o Decreto nº 10.037, de 1º de outubro de 2019, do 

Presidente da República, que revoga o Decreto de 15 de julho de 2015, que cria a Zona de 

Processamento de Exportação de Rondônia, no Município de Porto Velho, Estado de 

Rondônia. 

 

7.3. PDL Nº 663/2019 

 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 663/2019, de autoria do Deputado 

Hugo Leal (PSD/RJ), susta o Decreto nº 9.959, de 8 de agosto de 2019, que revogou o 

Decreto nº 1.278, de 13 de outubro de 1994, que dispõe sobre a criação da Zona de 

Processamento de Exportação de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro. Apresentado em 

16/10/2019, Autor considera ter sido o Presidente induzido a um grave erro ao editar o 

Decreto nº 9.959, de 8 de agosto de 2019, em consequência de um assessoramento 

equivocado e sem sintonia com os interesses do seu governo e do País, e reputa ser a norma 

um ato lesivo à economia do Rio de Janeiro e do Brasil. 
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7.4. PL Nº 3.296/2019 

 

O Projeto de Lei nº 3.296, de 2019, de autoria do Deputado Wilson 

Santiago (PTB/PB), dispõe sobre a criação de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) 

no Município de Cabedelo, Estado da Paraíba. Esse local disporia, segundo defende o Autor, 

de todas as condições para sediar esse enclave voltado à exportação. O PL, apresentado em 

04/06/2019, também altera a Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, que regula essas zonas, 

para permitir a criação de ZPE por lei.  

 

7.5. PL Nº 267/2021 

 

O Projeto de Lei nº 267, de 2021, de autoria do Deputado Roberto de 

Lucena (PODE/SP), dispõe sobre a criação de Zona de Processamento de Exportação 

(ZPE) na Região do Alto Tietê, Estado de São Paulo. O PL, apresentado em 05/02/2021, 

autoriza ao Poder Executivo a criação da referida ZPE nessa região, a qual, conforme 

argumenta o Autor, reuniria condições necessárias para a instalação de um polo 

agroindustrial voltado para a exportação. 

 

8 OUTRAS MEDIDAS RELACIONADAS COM O COMÉRCIO EXTERIOR 

 

Outras proposições que têm impacto indireto sobre o comércio exterior 

ou tratam de medidas fitossanitárias no comércio exterior podem ser citadas. É o caso dos 

PDLs nº 60/2020, sobre regras de funcionamento do Sistema de Cadastramento Unificado 

de Fornecedores – Sicaf, nº 338/2020, sobre processo produtivo básico, e nº 330/2022, 

relativo às importações de cacau.   
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8.1. PDL Nº 60/2020 E APENSADO 

 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 60, de 2020, de autoria do Deputado 

Zé Neto (PT/BA), susta a Instrução Normativa nº 10, de 10 de fevereiro de 2020, da 

Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

do Ministério da Economia, que altera a Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, 

que estabelece regras de funcionamento do Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – Sicaf, no âmbito do Poder Executivo Federal. A este PDL está apensado o 

PDL nº 448/2020, de autoria do Deputado Alessandro Molon (PSB/RJ). 

Na justificação do PDL, apresentado em 18/02/2020, argumenta-se que 

a referida Instrução permite o cadastro no Sicaf de empresas estrangeiras que não funcionem 

no País, possibilitando a participação dessas firmas nos procedimentos de licitação, dispensa, 

inexigibilidade e nos contratos administrativos, o que configuraria violação ao tratamento 

igual entre empresas nacionais e estrangeiras da Lei de Licitações, a Lei nº 8.666, de 1993, 

permitindo que as firmas estrangeiras não precisem preencher todos os requisitos de 

habilitação a que estão sujeitas firmas registradas no País. 

 

8.2. PDL Nº 338/2020 

 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 338, de 2020, de autoria do Deputado 

Carlos Zarattini (PT/SP), susta, nos termos do art. 49, inciso V, da Constituição Federal, a 

Portaria Interministerial nº 4, de 30 de janeiro de 2020. Essa Portaria dos Ministérios da 

Economia e da Ciência, Tecnologia e Inovações fixa o processo produtivo básico para 

produção de luminária com fonte de luz em estado sólido (LED) na Zona Franca de Manaus 

(ZFM). Alega o Autor que essa Portaria geraria desequilíbrio inter-regional e o deslocamento 

para a ZFM de indústrias de regiões tradicionais produtoras do bem. 
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8.3. PDL Nº 330/2022 

 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 330, de 2022, de autoria do Deputado 

Zé Neto (PT/BA), susta a Instrução Normativa nº 125, de 23 de março de 2021, da Secretaria 

de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que atualiza 

os requisitos fitossanitários para a importação de amêndoas fermentadas e secas de cacau 

produzidas na Costa do Marfim.  

Essa Instrução Normativa eliminou a necessidade de tratamento contra 

certas pragas, para aumentar as importações desse produto proveniente da Costa do Marfim. 

Alega o Autor que o a norma atual exorbita a competência do Poder Executivo por que o 

setor produtor nacional não foi consultado e por que a Instrução traria severos riscos para 

as plantações nacionais, o mercado interno e o bem-estar da população brasileira.   

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foram diversas as reações do Poder Legislativo a medidas tomadas pelo 

Poder Executivo relacionadas direta ou indiretamente com o comércio exterior, desde 2019. 

A pesquisa realizada, que não se pretende exaustiva, encontrou variadas proposições 

legislativas, compreendendo Projetos de Decreto Legislativo, Emendas a Medidas 

Provisórias e Projetos de Lei. Nota-se que diversas reações estão relacionadas com medidas 

de liberalização comercial unilateral e com situações de inação por parte do Poder Executivo.   

Alterações na aplicação de medidas de defesa comercial, especialmente as 

associadas à avaliação de interesse público, têm preocupado o Parlamento, entre as quais se 

encontram suspensões ou alterações na aplicação de direito antidumping. Notam-se os PDLs 

nº 575, de 2020, e nº 21, de 2019, que objetivam sustar atos normativos que tratam dessa 

avaliação.   

Ademais, especial atenção tem sido conferida a medidas de redução 

unilateral de impostos de importação, com respeito a produtos específicos ou a categorias de 

produtos. Com o intuito de sustar algumas dessas medidas, foram apresentados os Projetos 

de Decreto Legislativo nº 614/2019, nº 530/2020, nº 80/2021, nº 124/2021, nº 129/2021, 
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nº 130/2021, nº 132/2021, nº 74/2022 e nº 124/2022. Em particular, medidas que atingem 

bens industriais, entre os quais BK, BIT e bicicletas, geraram especial reação dos 

parlamentares associados à Zona Franca de Manaus.  

Outras medidas que implicam redução unilateral de imposto de 

importação estão vinculadas ao ex-tarifário, mecanismo que permite zerar temporariamente, 

de maneira excepcional, o imposto de importação para BKs e BITs que não tenham 

produção nacional equivalente no Brasil. Encontram-se em tramitação o PDL nº 468, de 

2019, que pretende sustar norma que altera regras sobre o ex-tarifário, especialmente quanto 

à definição de produção nacional equivalente, e o PDL nº 131/2021, que almeja sustar lista 

específica de novos ex-tarifários que foi editada.  

Algumas Medidas Provisórias que alteravam ou tangenciavam temas de 

comércio exterior foram objeto de reação do Congresso na forma de Emendas às MPs, com 

o intuito de realizar modificações ou suprimir normas em PLVs delas resultantes. É o caso 

do regime de drawback e as MPs nº 960/2020, nº 1.079/2021 e nº 1.112/2022 e do Reiq e as 

MPs nº 1.034/2021 e nº 1.095/2021, bem como das MPs nº 1.040/2021 e nº 1.098/2022. 

Nesse contexto, destaca-se a MP nº 1.040, de 2021, que representou abrangente alteração na 

legislação sobre comércio exterior, e foi alvo de Emendas especialmente com respeito ao 

licenciamento. A alteração de MPs pelo Parlamento constitui exemplo da capacidade de 

influenciar políticas públicas e, nos casos examinados, normas com impacto direto ou 

indireto sobre o comércio exterior. 

Também foram encontrados alguns Projetos de Lei que tratam de temas 

relacionados ao comércio exterior. Como reação à atuação do Poder Executivo destaca-se o 

Projeto de Lei nº 537/2021, que define limites às alterações no imposto de importação. 

Também podem ser lembrados Projetos de Lei que pretenderam preencher lacuna deixada 

pelo Poder Executivo: nº 4.805/2019, que trata do setor de setor de informática e automação, 

para adequar a legislação brasileira às regras da OMC, nº 668/2020, que proibiu exportações 

de produtos associados à pandemia de Covid-19, e nº 1.232/2021, que prorrogava prazos do 

regime de drawback. O PL nº 668/2020 foi sancionado sem vetos e transformado na Lei nº 

13.993, de 23 de abril de 2020, enquanto o PL nº 4.805/2019 foi convertido na Lei nº 13.969, 

de 26 de dezembro de 2019, constituindo também exemplos da capacidade do Poder 

Legislativo de influenciar políticas de comércio exterior. 
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São notadas algumas medidas relacionadas à regulação da Zona de 

Processamento de Exportações (ZPE), em Projetos de Decreto Legislativo, Projetos de Lei 

e Medidas Provisórias. Por meio de modificações na Medida Provisória nº 1.033/2021, foi 

realizada expressiva alteração no regime das ZPEs. Alguns Projetos de Decreto Legislativo 

pretendem sustar atos que desfazem previsões de criação de ZPEs. Adicionalmente, são 

encontrados Projetos de Lei que criam ou autorizam a criação de ZPEs, na tentativa de se 

antecipar à atribuição atual prevista para o Poder Executivo para esse caso.  

Adicionalmente, outras proposições que têm impacto indireto sobre o 

comércio exterior ou tratam de medidas fitossanitárias no comércio exterior podem ser 

citadas. É o caso dos PDLs nº 60/2020, sobre regras de funcionamento do Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf, nº 338/2020, sobre processo produtivo 

básico, e nº 330/2022, relativo às importações de cacau.   

Nesse contexto de medidas e proposições legislativas, são particularmente 

importantes aquelas associadas a setores industriais. A indústria de transformação tem efeitos 

positivos a economia em nível nacional e regional, uma vez que, em comparação com outros 

setores, os efeitos multiplicadores de produção e renda, ganhos de escala e o nível 

tecnológico são maiores na indústria, que também apresenta empregos de melhor qualidade7. 

No presente contexto mundial, os principais países desenvolvidos e em 

desenvolvimento têm executado políticas recentes de retomada econômica pós-pandemia 

com base em planos nacionais para recuperação industrial, reindustrialização e aumento da 

resiliência em elos produtivos estratégicos, buscando especialmente proteger mercados 

internos e aproveitar tanto as transformações tecnológicas da chamada Indústria 4.0 quanto 

os processos atuais de mudanças energéticas e de redução de emissões de carbono8.   

A política recente de liberalização unilateral no comércio exterior e a 

ausência de políticas industriais no Brasil nos últimos anos podem impactar a indústria 

brasileira, especialmente diante da concorrência externa de economias que praticam políticas 

industriais ativas. As medidas recentes, a exemplo da recente redução generalizada de 20% 

                                            
7 Sobre as qualidades especiais da indústria de transformação, ver por exemplo, LIMA, Pedro Garrido da Costa. 
Alguns desafios estruturais do desenvolvimento produtivo e da indústria na economia brasileira recente. 
Cadernos Aslegis, 52, Maio/Julho, 2014. Disponível em: 
https://www.aslegis.org.br/files/cadernos/2014/caderno-52/Alguns-desafios-estruturais-desenvolvimento-
produtivo-industria-economia-brasileira-Pedro-Lima.pdf.  
8 Ver, por exemplo, artigo de LIMA, Pedro Garrido da Costa. Políticas econômicas no enfrentamento da crise 
provocada pela pandemia de Covid-19. Cadernos Aslegis, 58, 1º Semestre 2020. Disponível em: 
https://www.aslegis.org.br/files/cadernos/caderno58/politicas.pdf. 
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no imposto de importação a vigorar até 20239, destoam de movimentos realizados pelos 

principais países na economia mundial.  

Nos últimos quatro anos, o Congresso Nacional parece ter tido 

preocupação crescente com temas relacionados ao comércio exterior e ao desenvolvimento 

setorial e industrial, frequentemente reagindo a medidas tomadas pelo Poder Executivo ou 

mesmo tendo a iniciativa de resolver demandas setoriais, regionais ou nacionais importantes, 

que são relevantes para o desenvolvimento econômico e social.   

 

 

 

2021-2730 

                                            
9 Foi feita uma redução, a vigorar até 31/12/2022, de 10% de imposto de importação para 87% códigos 
tarifários por meio da Resolução Gecex nº 269, de 4 de novembro de 2021, seguida de uma diminuição adicional 
de 10% no imposto de importação desses produtos, a vigorar até 31/12/2023, realizada pela Resolução Gecex 
nº 353, de 23 de maio de 2022. Até o momento, não foi encontrada proposição legislativa relativa a essas 
resoluções. 
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