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BOLETIM CENPEC Nº 101 

 Organizado por Claudio R. G. V. Pinto e Milton J. Hartmann  
    ALTERADA A NCM  

A INFORMAÇÃO É A MATÉRIA-PRIMA DA ESTRATÉGIA EFICAZ  
REFERÊNCIA RÁPIDA  POSIÇÕES DA NCM EM DESTAQUE NESTA EDIÇÃO: 

Posição 29.07 Posição 30.02 
Posição 32.04 Posição 38.04 
Posição 38.22 Posição 39.07 
Posição 54.02 Posição 70.09 
Posição 74.08 Posição 75.06 
Posição 85.05 Posição 85.21 
Posição 85.22 Posição 85.25 
Posição 85.41 Posição 90.18  

  DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 09/09/2021 
 CIRCULAR SECEX Nº 58, DE 6 DE SETEMBRO DE 2021 Prorroga por até dois meses, a partir de 26 de dezembro de 2021, o prazo para conclusão da revisão de medida antidumping instituída pela Resolução CAMEX nº 18, de 29 de fevereiro de 2016, publicada no Diário Oficial da União - D.O.U. de 1º de março de 2016, aplicada às importações brasileiras de Ímãs de ferrite (cerâmico) em formas de anel, comumente classificadas no subitem 8505.19.10 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, originárias da China.  CIRCULAR SECEX Nº 59, DE 6 DE SETEMBRO DE 2021 Prorroga por até dois meses, a partir de 19 de dezembro de 2021, o prazo para conclusão da revisão da medida antidumping instituída pela Resolução CAMEX nº 10, de 18 de fevereiro de 2016, publicada em 19 de fevereiro de 2016, aplicada às importações brasileiras de espelhos não emoldurados, comumente classificadas no subitem 7009.91.00 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, originárias da China e do México.   

 



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 13/09/2021 
 

 RESOLUÇÃO GECEX Nº 245, DE 9 DE SETEMBRO DE 2021 Ficam alterados os códigos tarifários da Nomenclatura Comum do Mercosul, que compõem a Tarifa Externa Comum - TEC, de que trata o Anexo I da Resolução nº 125, de 15 de dezembro de 2016, da Câmara de Comércio Exterior, conforme quadro a seguir:  
SITUAÇÃO ATUAL MODIFICAÇÃO APROVADA 

NCM DESCRIÇÃO TEC % NCM DESCRIÇÃO TEC % 
3204.15.10 Indigo blue segundo 

Colour Index 73.000 
14 3204.15.10 Indigo blue segundo Colour 

Index 73000 
2 

3822.00.90 Outros 14 3822.00.20 Reagentes para 
determinação de glicose no 
sangue, sobre suporte em 
tiras, para uso direto 

2 

3822.00.90 Outros 14 
5402.20.00 - Fios de alta tenacidade, 

de poliésteres, mesmo 
texturizados 

18 5402.20 - Fios de alta tenacidade, 
de poliésteres, mesmo 
texturizados 

 

5402.20.10 De copolímero de ácido p-
hidroxibenzoico e ácido 
hidroxinaftoico 

2 

5402.20.90 Outros 18 
7408.29.11 Fosforoso 12 7408.29.11 SUPRIMIDO  

7408.29.12 Fosforoso, de seção 
transversal circular, de 
diâmetro inferior ou igual a 
0,8 mm 

2 

7408.29.13 Outros, fosforosos 12 
8521.90 - Outros  8521.90.00 - Outros 20 
8521.90.10 Gravador-reprodutor e 

editor de imagem e som, 
em discos, por meio 
magnético, óptico ou 
optomagnético 

0BK 8521.90.10 SUPRIMIDO 
 

 

8521.90.90 Outros 20 8521.90.90 SUPRIMIDO  
8522.90.10 Agulhas com ponta de 

pedra preciosa 
16 8522.90.10 SUPRIMIDO 

 
 

8522.90.20 Gabinetes 16 8522.90.20 Gabinetes 16 
8522.90.30 Chassis ou suportes 16 8522.90.30 SUPRIMIDO  
8522.90.40 Leitores de som, 

magnéticos (cabeças 
magnéticas) 

16 8522.90.40 SUPRIMIDO  

8522.90.50 Mecanismos toca-discos, 
mesmo com cambiador 

16 8522.90.50 SUPRIMIDO  

8522.90.90 Outros 16 8522.90.90 Outros 16 
8525.80.1 Câmeras de televisão  8525.80.1 Câmeras de televisão  
8525.80.11 Com três ou mais 

captadores de imagem 
0BK 8525.80.11 Com três ou mais 

captadores de imagem 
0BK 

8525.80.12 Com sensor de imagem a 
semicondutor tipo CCD, de 
mais de 490 x 580 
elementos de imagem 
(pixels) ativos, sensíveis a 
intensidades de iluminação 
inferiores a 0,20 lux 

0BK 8525.80.12 Com sensor de imagem a 
semicondutor tipo CCD, de 
mais de 490 x 580 
elementos de imagem 
(pixels) ativos, sensíveis a 
intensidades de iluminação 
inferiores a 0,20 lux 

0BK 
 

8525.80.13 Outras, próprias para 
captar imagens 
exclusivamente no 
espectro infravermelho de 
comprimento de onda igual 
ou superior a 2 
micrômetros (mícrons)  
mas não superior a 14 
micrômetros (mícrons) 

0BK 8525.80.13 SUPRIMIDO 
 

 

8525.80.19 Outras 20 8525.80.14 Com sensor de imagem a 
semicondutor tipo CMOS, 
de mais de 490 x 580 

14BK 
 



elementos de imagem 
(pixels) ativos, sensíveis a 
intensidades de iluminação 
inferiores a 0,20 lux 

8525.80.15 Outras, próprias para captar 
imagens exclusivamente no 
espectro infravermelho de 
comprimento de onda igual 
ou superior a 2 micrômetros 
(mícrons), mas não superior 
a 14 micrômetros (mícrons) 

0BK 
 

8525.80.19 Outras 20 
8541.40.16 Células solares 10BIT 8541.40.16 SUPRIMIDO  
   8541.40.17 Células solares orgânicas 10BIT 
   8541.40.18 Outras células solares 0BIT 
 Fica incluída na tabela de ABREVIATURAS E SÍMBOLOS da Tarifa Externa Comum a seguinte linha:  CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor (Semicondutor de Óxido de Metal Complementar)  Esta Resolução entra em vigor em 1º de outubro de 2021.  RESOLUÇÃO GECEX Nº 246, DE 9 DE SETEMBRO DE 2021 Ficam alteradas para zero por cento, por um período de trezentos e sessenta e cinco dias, conforme quotas e início de vigência discriminados na tabela abaixo, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação das mercadorias classificadas nos seguintes códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM:  
NCM Descrição Quota Início da vigência 
3002.20.21 Contra a gripe   

Ex 001 - Vacinas influenza trivalentes 20.000.000 de 
doses 

A partir de 26/11/2021 

3002.20.23 Contra a hepatite B 30.000.000 de 
doses 

A partir de 16/10/2021 

3002.20.27 Outras tríplices   
Ex 001 - Vacina contra a Difteria, o Tétano 
e a Pertussis (acelular) - dTpa, 
apresentada em doses ou acondicionada 
para venda a retalho 

10.000.000 de 
doses 

A partir de 01/12/2021 

3002.20.29 Outras   
Ex 001 - Vacina contra o Papilomavirus 
Humano 6, 11, 16, 18, (recombinante), 
apresentada em doses ou acondicionada 
para venda a retalho 

18.000.000 de 
doses 

A partir de 01/12/2021 

Ex 002 - Vacina contra a Hepatite A, 
apresentada em doses ou acondicionada 
para venda a retalho 

10.000.000 de 
doses 

A partir de 24/10/2021 

Ex 004 - Contra raiva (inativada) 4.000.000 de doses A partir de 16/10/2021 
Ex 006 - Vacina adsorvida contra a difteria, 
tétano, pertussis, hepatite B e 
Haemophilus influenzae B 

20.000.000 de 
doses 

A partir de 01/04/2022 

3804.00.20 Lignossulfonatos 72.000 toneladas A partir de 14/09/2021 
3907.40.90  Outros   

Ex 001 - Policarbonato na forma de pó ou 
flocos 

20.000 toneladas A partir de 21/09/2021 

7506.20.00 - De ligas de níquel   
Ex 001 - Chapas de liga níquel-cromo-
molibdênio com largura igual ou superior a 
200 mm, mas não superior a 1.300 mm, 
espessura igual ou superior a 2 mm, mas 
não superior a 10 mm, próprias para a 
fabricação de tubos a serem usados como 
revestimento interno de outros tubos de 
ferro ou aço usados em oleodutos ou 
gasodutos. 

2.500 toneladas A partir de 14/09/2021 

9018.90.69 Outros   
Ex 001 - Braçadeiras, dos tipos para serem 2.500.000 unidades A partir de 18/09/2021 



aplicados em braços ou pulsos, próprias 
para serem utilizadas em aparelhos para 
medida da pressão arterial 

 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 13/09/2021 
 RESOLUÇÃO GECEX Nº 248, DE 15 DE SETEMBRO DE 2021 Encerra a avaliação de interesse público instaurada por meio da Circular Secex nº 44, de 23 de junho de 2021, com a prorrogação, por até um ano, da suspensão da exigibilidade das medidas antidumping aplicadas às importações brasileiras de fenol, comumente classificadas no subitem 2907.11.00 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, originárias dos Estados Unidos da América e da União Europeia, de que tratam a Resolução Gecex nº 91, de 16 de setembro de 2020. Essas medidas antidumping serão extintas ao final do novo período de suspensão, caso não sejam reaplicadas.  
De acordo com o art. 15 da IN RFB nº 1.464/2014, a Solução de Consulta, a partir da 
data de sua publicação, tem efeito vinculante  no âmbito da RFB e respalda qualquer 
sujeito passivo que a aplicar, independentemente de ser o consulente , sem prejuízo 
de que a autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo 
enquadramento. 
 
De acordo com o art. 36 da IN RFB nº 1.464/14 e com o art. 2º da IN RFB nº 1.829/18, 
os atos administrativos relativos à classificação fiscal de mercadorias, anteriores a 1º 
de janeiro de 2007  ficam revogados.  
 
 

Os textos divulgados neste Boletim não substituem os publicados no D.O.U., e 
possuem valor meramente informativo. 
 
Este Boletim tem uma periodicidade quinzenal, salvo se não houver matéria publicada 
neste período, podendo ser emitido Boletim extra antes dos quinze dias em casos 
relevantes. 

  ******* 
O CENPEC é uma empresa dedicada há mais de 30 anos à 
consultoria e assessoria em classificação de mercadorias, elaboração 
de pareceres de classificação de mercadorias e de serviços, instrução 
de processos de consulta sobre classificação junto à Receita Federal, 
logística de defesa em processos administrativos fiscais, e conta com 
um corpo de consultores, formado por Engenheiros e profissionais 
com formação em Direito. 
 

 


