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Medidas legais de 20 de maio de 2022 
 

Extrato das publicações do Diário Oficial da União (DOU) de interesse do setor de TI 
 

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Resolução GECEX nº 342, de 19 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Incorpora ao ordenamento jurídico brasileiro a Decisão nº 
12/21 do Conselho Mercado Comum do Mercosul (CMC)”. 
 
Explicação: a medida estabelece, entre outros, que a Decisão n° 
12/21, que dispõe sobre a Tarifa Externa Comum (TEC), será 
executada e cumprida integralmente em seus termos. A decisão 
prorroga os seguintes prazos: i) previsto no artigo 1º da Decisão 
CMC n° 28/15 até 31 de dezembro de 2028; ii) previsto no artigo 
1º da Decisão CMC n° 29/15 até 31 de dezembro de 2030; iii) 
previsto no artigo 1º da Decisão CMC n° 30/15 até 31 de 
dezembro de 2030. Ademais, estabelece que continuarão 
vigentes as condições estabelecidas nas Decisões CMC nº 
28/15, 29/15 e 30/15. Esta Decisão deverá ser incorporada ao 
ordenamento jurídico dos estados partes antes de 31 de 
dezembro de 2021. 
 

 
Resolução GECEX nº 345, de 19 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Altera para 0% as alíquotas do Imposto de Importação (II) 
incidentes sobre os Bens de Informática e Telecomunicações 
que menciona, na condição de Ex-tarifários”. 
 
Explicação: entre outros, inclui os seguintes ex-tarifários: 
Máquinas automáticas portáteis para processamento de dados 
(NCM 8471.30.19); Painéis digitais, multitoque infravermelho, 
com tecnologia de computador e imagem para alcançar a 
exibição UHD e 4K (NCM 8471.41.00); e roteadores digitais para 
redes de dados com fio específicos para operadoras de serviços 
de telecomunicações (NCM 8517.62.49). Esta Resolução entra 
em vigor em 27 de maio de 2022. 
 

 
Resolução GECEX nº 347, de 19 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Altera o Anexo 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 de novos produtos, e dá outras 
providências”. 
 
Explicação: entre outros, altera as alíquotas dos seguintes 
produtos, a partir de 1° de junho de 2022: Equipamento de 
alimentação ininterrupta de energia (UPS ou no break) (NCM 
8504.40.40), com alíquota de 16%; Cartões de memória (memory 
cards) (NCM 8523.51.10), com alíquota de 12,8%; e 
Distribuidores de conexões para redes (hubs) (NCM 8517.62.54), 
com alíquota de 9,6%. Esta Resolução entra em vigor no dia 1º 
de junho de 2022. 
 

 
Resolução GECEX nº 348, de 19 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Altera os Anexos IV e V da Resolução Gecex nº 272, de 19 de 
novembro de 2021”. 
 
Explicação: altera anexos da Resolução 272, que atualiza a 
NCM e a TEC a partir de modificações efetuadas no Sistema 
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Harmonizado 2022. A medida estabelece, entre outros,  que as 
importações provenientes de países com os quais o Brasil possua 
acordo comercial que estabeleça o livre comércio para os 
respectivos bens não poderão usufruir das quotas estabelecidas. 
Para isso, a Secex/ME editará normas complementares, visando 
estabelecer os critérios de alocação das respectivas quotas. Esta 
resolução entra em vigor no dia 1º de junho de 2022. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Portaria MCTI nº 5.914, de 19 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Alterar: membro representante do BNDES, incluindo Marta 
Bandeira de Freitas, para compor o Comitê Gestor do Fundo 
Verde Amarelo (CT Verde Amarelo). 
 
O CT Verde e Amarelo é destinado a financiar programas e 
projetos cooperativos entre universidades, centros de pesquisa e 
o setor produtivo; estimular a ampliação dos gastos em P&D 
realizados por empresas; apoiar ações e programas que reforcem 
e consolidem uma cultura empreendedora e de investimento de 
risco no país. 
 

 
Portaria MCTI nº 5.915, de 19 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Alterar: membros representantes do setor industrial e 
acadêmico, para comporem o Comitê Gestor do Fundo Verde 
Amarelo (CT Verde Amarelo), sendo designados para o primeiro 
mandato de 2 anos: 
 
- Débora Mendes Carvalho, pela CNI; 
- Idenilza Moreira de Miranda, indicada pela CNI; e 
- Fernanda Antônia da Fonseca Sobral, pela SBPC. 
 

 
Portaria MCTI nº 5.916, de 19 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Alterar: membros representantes da comunidade científica, 
para comporem o Comitê Gestor do Fundo Setorial de 
Infraestrutura (CT Infra), sendo designados para o primeiro 
mandato de 2 anos: 
 
- Wanderley de Souza, pela SBPC; e 
- Ado Jório de Vasconcelos, pela ABC. 
 

 
Portaria SEDDM/ME nº 5.626, de 18 

de maio de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: membros, titulares e suplentes, representantes da 
Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e 
Mercados (SEDDM/ME), para comporem o Grupo Executivo da 
Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de 
Administração de Participações Societárias da União 
(CGPAR) do Ministério da Economia (ME). 
 

 
Portaria MS nº 1.127, de 19 de maio 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Alterar: membros titulares, primeiro e segundo suplentes, 
representantes do MS, ANS, Anvisa, Conass e Conasems para 
comporem o Plenário da Comissão Nacional de Incorporação 
de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec). 
 

 
Observação: É possível ter acesso aos textos das íntegras das medidas por meio do link localizado abaixo 
da identificação de cada ato. 
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