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Às 17h32 do dia 23 de maio de 2022, encerrou-se a 1ª Reunião Extraordinária do Comitê-Executivo de
Gestão (Gecex) da Câmara de Comércio Exterior (Camex).

 

Com base no § 4º do Art. 9º do Decreto 10.044, de 4 de outubro de 2019, e no Art.12, parágrafo único,
do Regimento Interno do Gecex, a reunião foi realizada de forma telemática, por meio de
videoconferência, a qual teve início às 17h10. Os votos dos membros foram proferidos na videoconferência
e, excepcionalmente, a Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da
Economia, devido à impossibilidade de participação de membro titular ou suplente, anexou
seu voto Processo SEI nº 19971.100476/2022-12, (Doc. SEI nº 25047693), bem com o Ministério da Defesa
(representante da Presidência da República no colegiado) que depositou seu voto por meio do (Doc. SEI
nº 25045435), da mesma forma o representante da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia, anexou seu voto por meio do (Doc. SEI nº 25047936). 
 
O item em deliberação foi disponibilizado na Agenda CAMEX-GECEX (Doc. SEI nº 24962572), constante do
Processo SEI nº 19971.100476/2022-12. 

 

A reunião contou com a participação dos seguintes membros do Gecex:

- Presidente do Comitê-Executivo de Gestão (Gecex) Substituto, Secretário-Executivo do Ministério da
Economia, Marcelo Pacheco dos Guaranys;

- Representante da Presidência da República: Marcos Rosas Degaut Pontes (suplente) (ausente na
videoconferência, voto anexado ao Processo SEI nº 19971.100476/2022-12 (Doc. SEI nº 25045435);

- Representante do Ministério das Relações Exteriores: Pedro Miguel da Costa e
Silva (suplente/SAME/MRE); 

- Representante do Ministério das Relações Exteriores: Fernando Meirelles de Azevedo Pimentel
(Suplente/SCAEC/MRE);

- Representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: Guilherme Soria Bastos Filho
(titular/SPA)

- Representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: Ana Lúcia Oliveira Gomes
(suplente/SCRI);

- Representante da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da
Economia: Roberto Fendt Junior (titular) - (ausente na videoconferência, voto anexado ao Processo SEI
nº 19971.100476/2022-12 (Doc. SEI nº 25047693);
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- Representante da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia:  Sandro de
Vargas Serpa (suplente) - (ausente na videoconferência, voto anexado ao Processo SEI
nº 19971.100476/2022-12 (Doc. SEI nº 25047936);

- Representante da Secretaria Especial de Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia: Esteves Pedro
Conalgo Junio (titular);

- Representante da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia:
Glenda Bezerra Lustosa (suplente); e

- Secretária-Executiva da Camex, Ana Paula Lindgren Alves Repezza, membro sem direito a voto.
 
Como convidados permanentes (sem direito a voto):

- Pela APEX, o Coordenador de Acesso a Mercado, Igor Isquierdo Celeste;

- Pelo CADE, o Economista-chefe, Guilherme Mendes Resende. 

 

Também estiveram presentes, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

- Simone Anacleto; e

- Ronaldo Affonso Nunes Lopes Baptista.

 

1.  Abertura e boas-vindas – Secretário-Executivo do Ministério da Economia
O Presidente Subs tuto do Comitê-Execu vo de Gestão (Gecex), Marcelo Pacheco dos Guaranys,
cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião. A Secretária-Execu va da Camex, Ana Paula Lindgren
Alves Repezza, deu boas-vindas aos presentes e prosseguiu com o item 2 da agenda - Deliberações
Tarifárias.  

 

2.  Deliberações Tarifárias
Voto 2.1 Proposta de nova redução transversal de 10% das alíquotas do imposto de importação aplicáveis
sobre o comércio de bens 
O Subsecretário de Estratégia Comercial, Eduardo Leoni, apresentou o item. Após esclarecer que a primeira etapa de
redução tarifária transversal nha sido implementada pela Resolução Gecex nº 269, de 4 de novembro de 2021, com
base no ar go 50 do Tratado de Montevidéu, de 1980, e lembrar que as negociações no âmbito do Mercosul visando a
uma redução tarifária permanente ainda estão em andamento, o Subsecretário explicou que o voto em questão
inclui duas decisões. A primeira estende o prazo da redução transversal até 31 dezembro de 2023, o que se jus fica
por contribuir com os esforços em curso para atenuar as atuais pressões inflacionárias sobre o nível geral de preços. A
segunda consiste em nova redução transversal de 10% das alíquotas aplicáveis aos produtos que nham sido objeto da
redução implementada pela Resolução Gecex nº 269, excluindo aqueles grafados como BIT ou BK e aqueles que
tenham atualmente alíquota do imposto de importação igual a 0%.
O Subsecretário explicou, ainda, que se esperam, conforme descrito na Nota Técnica SEI nº 22358 (Doc. SEI
nº 24960172), impactos posi vos das duas medidas - extensão do prazo até 31 de dezembro de 2021 e nova redução
transversal de 10% - sobre o nível de preços da economia, tendo em vista que a redução tarifária tende a baratear o
custo dos insumos importados e, consequentemente, o preço final dos bens produzidos domes camente. Ressaltou,
por fim, que o governo con nua engajado nas negociações com os demais sócios do Mercosul que visam a acordar
uma redução tarifária permanente da TEC, mas que enquanto tais negociações permanecerem em curso, medidas
como esta são necessárias para dar segurança jurídica e previsibilidade ao setor produtivo nacional.   
Complementando a fala do Subsecretário Leoni, Daniela Ferreira de Matos, da Secretaria de Comércio Exterior (Secex),
informou que estudos feitos para mensurar os efeitos de longo prazo das medidas acima descritas têm
indicado impactos posi vos da ordem de R$ 500 bilhões sobre PIB. Em relação à renúncia fiscal esperada, chegou ao
montante estimado de R$ 3.7 bilhões ao ano.
O representante do Ministério das Relações Exteriores (MRE), Embaixador Pedro Miguel da Costa e Silva, informou
que, tal como manifestado por ocasião da primeira redução feita em novembro de 2021, o MRE entende a
preocupação do Ministério da Economia em tomar todas as medidas necessárias para conter a inflação. 
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[Trecho tarjado: Decisões de Política Econômica - Art. 20, parágrafo Único do Decreto nº 7.724, de 16 de
maio de 2012 ]

Decisão: Aprovada, com 10 votos favoráveis, Minuta de Resolução que aprova a proposta de nova redução transversal
de 10% das alíquotas do imposto de importação aplicáveis sobre o comércio de bens, no vigência ate 31 de dezembro
de 2023.
 
Finalizada a deliberação, a Secretária-Executiva agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 

 

COMPILAÇÃO DO VOTO DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO GECEX: 
 

Voto 2.1 - Proposta de nova redução transversal de 10% das alíquotas do imposto de importação
aplicáveis sobre o comércio de bens - (Processo SEI 19971.100475/2022-60, Nota Técnica SEI nº 22358
(Doc. SEI nº 24960172). 
 

Membro Votante do Gecex Representante Voto 2.1

Ministério da Economia (ME) Marcelo Pacheco dos Guaranys Favorável 

Presidência da República (PR) Marcos Rosas Degaut Pontes 
(voto Doc. SEI nº 25045435) Favorável 

Ministério das Relações Exteriores (SAME) Pedro Miguel da Costa e Silva Favorável 

Ministério das Relações Exteriores (SCAEC) Fernando Meirelles de Azevedo
Pimentel Favorável 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SPA) Guilherme Soria Bastos Filho Favorável

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SCRI) Ana Lúcia Oliveira Gomes Favorável 

Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos
Internacionais do Ministério da Economia (SECINT) 

Roberto Fendt Junior (Voto Doc.
SEI nº 25047693)

Favorável 

Secretaria Especial de Produ vidade e Compe vidade do
Ministério da Economia (SEPEC) Glenda Bezerra Lustosa Favorável 

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério
da Economia (SERFB) 

Sandro de Vargas Serpa  (voto Doc.
SEI nº 25047936) Favorável 

Secretaria Especial de Tesouro e Orçamento do Ministério da
Economia (SETO) Esteves Pedro Conalgo Junio Favorável 

 

RESULTADO DA VOTAÇÃO DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO GECEX: 

Aprovada, com 10 votos favoráveis, Minuta de Resolução que aprova a proposta de nova redução
transversal de 10% das alíquotas do imposto de importação aplicáveis sobre o comércio de bens, no
vigência ate 31 de dezembro de 2023.

 

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Diniz Lahud, Secretário(a) Executivo(a)
Substituto(a), em 23/01/2023, às 20:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º
do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 30923101 e
o código CRC 2D7A55E6.

Referência: Processo nº 19971.100476/2022-12 SEI nº 30923101
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