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Posição 85.25
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Posição 90.29

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 22/12/2015

Solução de Divergência nº 32, de 15 de dezembro de 2015
ASSUNTO: Classificação de Mercadorias
EMENTA: Reforma de ofício a Solução de Consulta SRRF/9ªRF/Diana nº
218, de 30 de agosto de 2010.
Código NCM 7326.90.90
Mercadoria: Suporte para caixa acústica amplificada e aparelho reprodutor de MP3,
próprio para ser afixado em paredes, de formato semelhante a uma pequena
prateleira cuja superfície de apoio é inclinada para baixo (angulação aproximada de
-30°) e dotada de encaixes para fixação daqueles aparelhos.
DISPOSITIVOS LEGAIS: RGI 1 (texto da posição 73.26) e RGI 6 (texto da
subposição 7326.90) e RGC 1 (texto do item 7326.90.90) da NCM constante da
TEC, aprovada pela Res. Camex nº 94, de 2011, e da Tipi, aprovada pelo Dec. nº
7.660, de 2011, e em subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Dec. nº 435,
de 1992, e atualizadas pela IN RFB nº 807, de 2008, e alterações posteriores.
CLAUDIA ELENA FIGUEIRA CARDOSO NAVARRO
Presidente do Comitê
Solução de Divergência nº 33, de 15 de dezembro de 2015
ASSUNTO: Classificação de Mercadorias

EMENTA: Reforma de ofício a Solução de Consulta SRRF/9ªRF/Diana nº 3,
de 17 de janeiro de 2011.
Código NCM: 7326.90.90
Mercadoria: Suporte para aparelho de TV, próprio para ser afixado em paredes,
com capacidade para suportar aparelhos com tela de plasma ou de LCD de até 71",
constituído de duas pequenas chapas de aço dobradas em forma de gancho, quatro
pequenas peças de madeira (MDF) de formatos próprios, dois espaçadores de
plástico e respectivos elementos de fixação (parafusos, arruelas e buchas),
apresentado em embalagem tipo blister.
DISPOSITIVOS LEGAIS: RGI 1 (texto da posição 73.26) e RGI 6 (texto da
subposição 7326.90) e RGC 1 (texto do item 7326.90.90) da NCM constante da
TEC, aprovada pela Res. Camex nº 94, de 2011, e da Tipi, aprovada pelo Dec. nº
7.660, de 2011, e em subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Dec. nº 435,
de 1992, e atualizadas pela IN RFB nº 807, de 2008, e alterações posteriores.
CLAUDIA ELENA FIGUEIRA CARDOSO NAVARRO
Presidente do Comitê

Solução de Consulta nº 319, de 16 de novembro de 2015
ASSUNTO: Classificação de Mercadorias
EMENTA: Código NCM 8503.00.90 Ex Tipi: Ex 01
Mercadoria: Componente de aerogerador denominado "nacele eólica", constituído
por um gerador elétrico, caixa multiplicadora, sistema de frenagem hidráulico, eixo
principal, rolamento principal, engrenagem e anel de guinada, anemômetro,
carcaça de aço, grua, filtro de óleo, ventilador e elementos de montagem.
DISPOSITIVOS LEGAIS: RGI 1 (texto da posição 85.03 e da Nota 2, "b" da Seção
XVI), RGC 1 (texto do item 8503.00.90), constante da TEC, aprovada pela
Resolução Camex nº 94, de 8 de dezembro de 2011, e da Tipi, aprovada pelo
Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011; RGC/TIPI (texto do Ex 01 do código
8503.00.90) da Tipi e em subsídio extraído das Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (Nesh), aprovadas pelo Decreto nº 435, de 27 de janeiro de 1992, e
atualizadas pela Instrução Normativa (IN) RFB nº 807, de 11 de janeiro de 2008, e
alterações posteriores.
FERNANDO KENJI MYAMOTO
Vice-Presidente da 3ª Turma
Solução de Consulta nº 337, de 2 de dezembro de 2015
ASSUNTO: Classificação de Mercadorias
EMENTA: Código NCM 8409.99.99
Mercadoria: Tubo de aço, com parte corrugada, destinado ao retorno de óleo
lubrificante do turbocompressor ao cárter do motor de veículos de ignição por
compressão (diesel).
DISPOSITIVOS LEGAIS: RGI 1 (textos da Nota 2 b) da Seção XVI, da Nota 2 e) da
Seção XVII e da posição 84.09), RGI 6 (textos das subposições 8409.9 e 8409.99)
e RGC 1 (texto do item 8409.99.9 e do subitem 8409.99.99) constantes da TEC
aprovada pela Res. Camex nº 94, de 2011, e da Tipi aprovada pelo Dec. nº 7.660,
de 2011.
CARLOS HUMBERTO STECKEL
Presidente da 2ª Turma

Solução de Consulta nº 338, de 2 de dezembro de 2015
ASSUNTO: Classificação de Mercadorias
EMENTA: Código NCM 8409.99.99
Mercadoria: Tubo de aço, com parte central flexível, destinado ao retorno de óleo
lubrificante do turbocompressor ao cárter do motor de veículos de ignição por
compressão (diesel).
DISPOSITIVOS LEGAIS: RGI 1 (textos da Nota 2 b) da Seção XVI, da Nota 2 e) da
Seção XVII e da posição 84.09), RGI 6 (textos das subposições 8409.9 e 8409.99)
e RGC 1 (texto do item 8409.99.9 e do subitem 8409.99.99) constantes da TEC
aprovada pela Res. Camex nº 94, de 2011, e da Tipi aprovada pelo Dec. nº 7.660,
de 2011.
CARLOS HUMBERTO STECKEL
Presidente da 2ª Turma

Solução de Consulta nº 339, de 2 de dezembro de 2015
ASSUNTO: Classificação de Mercadorias
EMENTA: Código NCM 8415.90.90
Mercadoria: Artefato constituído pela reunião de dois tubos de aço, de formato
próprio e fixados lado a lado, utilizado para condução do fluido refrigerante em
sistema de ar-condicionado de veículos automóveis.
DISPOSITIVOS LEGAIS: RGI 1 (texto da Nota 2 b) da Seção XVI, da Nota 2 e) da
Seção XVII e da posição 84.15), RGI 6 (texto da subposição 8415.90) e RGC 1
(texto do item 8415.90.90) constantes da TEC aprovada pela Res. Camex nº 94, de
2011, e da Tipi aprovada pelo Dec. nº 7.660, de 2011.
CARLOS HUMBERTO STECKEL
Presidente da 2ª Turma

Solução de Consulta nº 340, de 3 de dezembro de 2015
ASSUNTO: Classificação de Mercadorias
EMENTA: Código NCM 2202.10.00
Mercadoria: Preparação contendo água, açúcar, acidulante, conservantes, corantes
artificiais, aromas artificiais e idênticos aos naturais (sabor de kiwi, uva, morango,
manga, abacaxi, pêssego, tutti-frutti ou maracujá), apresentada em saquinhos
plásticos de 55 ml e 110 ml, devendo ser congelada previamente para ser
consumida, comercialmente denominada "geladinho".
DISPOSITIVOS LEGAIS: RGI 1 (texto da posição 22.02) e RGI 6 (texto da
subposição de primeiro nível 2202.10.00) constantes da TEC aprovada pela Res.
Camex nº 94, de 2011, e da Tipi aprovada pelo Dec. nº 7.660, de 2011, e subsídios
extraídos das Nesh aprovadas pelo Dec. nº 435, de 1992, e atualizadas pela IN RFB
nº 807, de 2008, e alterações posteriores.
CARLOS HUMBERTO STECKEL
Presidente da 2ª Turma

Solução de Consulta nº 341, de 3 de dezembro de 2015
ASSUNTO: Classificação de Mercadorias
EMENTA: Código NCM 4411.12.90
Mercadoria: Painel de fibra de madeira, de densidade superior a 0,8 g/cm3,
espessura não superior a 3 mm, largura de 444 mm, comprimento não superior a
871 mm, recoberto com película melamínica em uma de suas faces, próprio para
aplicações na indústria de móveis, comercialmente conhecido como "painel de alta
densidade - HDF (high density fibreboard)".
DISPOSITIVOS LEGAIS: RGI 1 (texto da posição 44.11), RGI 6 (textos das
subposições 4411.1 e 4411.12) e RGC 1 (texto do item 4411.12.90) constantes da
TEC aprovada pela Res. Camex nº 94, de 2011, e da Tipi aprovada pelo Dec. nº
7.660, de 2011, e subsídios extraídos das Nesh aprovadas pelo Dec. nº 435, de
1992, e atualizadas pela IN RFB nº 807, de 2008, e alterações posteriores.
CARLOS HUMBERTO STECKEL
Presidente da 2ª Turma
Solução de Consulta nº 342, de 9 de dezembro de 2015
ASSUNTO: Classificação de Mercadorias
EMENTA: Código NCM 8525.50.29
Mercadoria: Aparelho transmissor de sinal digital de televisão, utilizado por
emissoras de TV, contendo modulador que converte sinal BTS em ISDB-Tb e
amplificador de potência, a ser conectado a antena para transmissão, apresentado
em modelos com potência de saída de 5 W a 5 kW, em banda VHF (frequência de
174 MHz a 216 MHz) ou UHF (frequência de 470 MHz a 806 MHz).
DISPOSITIVOS LEGAIS: RGI 1 (texto da posição 85.25), RGI 6 (texto da
subposição 8525.50) e RGC-1 (textos do item 8525.50.2 e do subitem 8525.50.29)
da TEC, aprovada pela Res. Camex nº 94, de 2011, e da Tipi, aprovada pelo Dec.
nº 7.660, de 2011, e subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Dec. nº 435, de
1992, e atualizadas pela IN RFB nº 807, de 2008, e alterações posteriores.
MARCO ANTÔNIO RODRIGUES CASADO
Presidente da 5ª Turma

Solução de Consulta nº 343, de 11 de dezembro de 2015
ASSUNTO: Classificação de Mercadorias
EMENTA: Código NCM 8517.62.55
Mercadoria: Modem GPON, com portas LAN 10/100/1000 Base-T (RJ45),
apresentado em gabinete plástico medindo 3,4cm x 17,3cm x 12,5cm e pesando
300g, com fonte externa AC, podendo incluir funções de roteamento de dados.
DISPOSITIVOS LEGAIS: RGI 1 (texto da posição 85.17) e RGI 6 (textos da
subposição de 1º nível 8517.6 e da subposição de 2º nível 8517.62) e RGC 1
(textos da Nota 3 da Seção XVI, do item 8517.62.5 e do subitem 8517.62.55),
constante da TEC, aprovada pela Resolução Camex nº 94, de 8 de dezembro de
2011, e da Tipi, aprovada pelo Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011; e
em subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Decreto nº 435, de 27 de janeiro
de 1992, e atualizadas pela IN RFB nº 807, de 11 de janeiro de 2008, e alterações
posteriores.
FERNANDO KENJI MYAMOTO
Vice-Presidente da 3ª Turma

Solução de Consulta nº 344, de 11 de dezembro de 2015
ASSUNTO: Classificação de Mercadorias
EMENTA: Código NCM 1515.90.90
Mercadoria: Óleo de microalga, constituído de triglicerídeos de ácidos graxos, com
concentração predominante de ácido oleico (C18:1) (= 80% em peso), e o restante
constituído de ácido palmitoleico (C16) e ácido linoleico (C18:2), com ponto de
fusão entre 10 e 45ºC, obtido por processo de fermentação aeróbica do açúcar,
extraído por prensagem mecânica e clarificado em centrífuga de decantação,
denominado mid-oleic.
DISPOSITIVOS LEGAIS: RGI 1 (texto da posição 15.15) e RGI 6 (texto da
subposição 1515.90) e na Regra Geral Complementar da Nomenclatura Comum do
Mercosul RGC 1 (texto do item 1515.90.90) constante da TEC, aprovada pela
Resolução Camex nº 94, de 2011, e da Tipi, aprovada pelo Decreto nº 7.660, de
2011, e subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Decreto nº 435, de 1992, e
atualizadas pela IN RFB nº 807, de 2008, e alterações posteriores.
FERNANDO KENJI MYAMOTO
Vice-Presidente da 3ª Turma

Solução de Consulta nº 345, de 14 de dezembro de 2015
ASSUNTO: Classificação de Mercadorias
EMENTA: Código NCM 2922.19.19
Mercadoria: Insumo farmacêutico denominado cloridrato de fluoxetina, CAS number
59333-67-4, princípio ativo utilizado na fabricação de medicamento antidepressivo,
com grau de pureza mínimo de 98%, em peso, apresentado na forma de pó
cristalino de coloração branca e acondicionado em tambores.
DISPOSITIVOS LEGAIS: RGI 1 (textos da Nota 1 a), 1 b) e 5 C) 1) do Capítulo 29 e
da posição 29.22) e RGI 6 (textos da Nota 1 de subposição do Capítulo 29, da
subposição de 1º nível 2922.1 e da subposição de 2º nível 2922.19) e RGC 1 (texto
do item 2922.19.1 e do subitem 2922.19.19), da NCM constante da TEC, aprovada
pela Resolução Camex nº 94, de 8 de dezembro de 2011, e da Tipi, aprovada pelo
Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011; e em subsídios extraídos das Nesh,
aprovadas pelo Decreto nº 435, de 27 de janeiro de 1992, e atualizadas pela IN
RFB nº 807, de 11 de janeiro de 2008, e alterações posteriores.
FERNANDO KENJI MYAMOTO
Vice-Presidente da 3ª Turma
Solução de Consulta nº 346, de 14 de dezembro de 2015
ASSUNTO: Classificação de Mercadorias
EMENTA: Código NCM 9029.10.90
Mercadoria: Aparelho para contagem de bicicletas e detecção do respectivo fluxo,
por meio de dois tubos pneumáticos e de armazenador, no qual é registrada e
armazenada a quantidade, a direção e o horário de passagem. Os dados
armazenados podem ser transmitidos automaticamente (via modem 3G integrado)
ou manualmente (via Bluetooth) ao equipamento contendo software específico para
coleta. Acompanha chave magnética para ativação da coleta manual de dados.

DISPOSITIVOS LEGAIS: RGI 1 (texto da posição 90.29) e RGI 6 (texto da
subposição 9029.10) e RGC-1 (texto do item 9029.10.90) da NCM, constante da
TEC, aprovada pela Resolução Camex nº 94, de 8 de dezembro de 2011, e da Tipi,
aprovada pelo Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011, e em subsídios
extraídos das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh), aprovadas pelo
Decreto nº 435, de 27 de janeiro de 1992, e atualizadas pela IN RFB nº 807, de 11
de janeiro de 2008, e alterações posteriores.
FERNANDO KENJI MYAMOTO
Vice-Presidente da 3ª Turma
Solução de Consulta nº 347, de 14 de dezembro de 2015
ASSUNTO: Classificação de Mercadorias
EMENTA: Código NCM 9029.10.90
Mercadoria: Aparelho para contagem de pessoas e detecção do respectivo fluxo,
por meio de uma ou mais placas sensíveis às variações de pressão e de
armazenador, no qual é registrada e armazenada a quantidade, a direção e o
horário de passagem. Os dados armazenados podem ser transmitidos
automaticamente (via modem 3G integrado) ou manualmente (via Bluetooth) ao
equipamento contendo software específico para coleta. Acompanha chave
magnética para ativação da coleta manual de dados.
DISPOSITIVOS LEGAIS: RGI 1 (texto da posição 90.29) e RGI 6 (texto da
subposição 9029.10) e RGC-1 (texto do item 9029.10.90) da NCM, constante da
TEC, aprovada pela Resolução Camex nº 94, de 8 de dezembro de 2011, e da Tipi,
aprovada pelo Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011, e em subsídios
extraídos das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh), aprovadas pelo
Decreto nº 435, de 27 de janeiro de 1992, e atualizadas pela IN RFB nº 807, de 11
de janeiro de 2008, e alterações posteriores.
FERNANDO KENJI MYAMOTO
Vice-Presidente da 3ª Turma

Solução de Consulta nº 348, de 15 de dezembro de 2015
ASSUNTO: Classificação de Mercadorias
EMENTA: Código NCM/TEC 3926.90.90
Mercadoria: Artigo de forma cilíndrica, de polipropileno, dotado de manta
isotérmica entre a parte interna e a externa, com vedação cônica para encaixe de
garrafas e base numa das extremidades, utilizado para conservação térmica de
bebidas contidas, conforme o caso, em garrafas de 600 ml ou de 1.000 ml,
denominado comercialmente de "porta-garrafa".
DISPOSITIVOS LEGAIS: RGI 1 (texto da posição 39.26), RGI 6 (texto da
subposição 3926.90) e RGC 1 (texto do item 3926.90.90) da NCM/SH constante da
TEC, aprovada pela Resolução Camex nº 94, de 2011, com alterações posteriores,
e da Tipi, aprovada pelo Decreto n.º 7.660, de 2011, com alterações posteriores, e
em subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Decreto nº 435, de 1992, e
consolidadas pela IN RFB nº 807, de 2008, com alterações posteriores.
ÁLVARO AUGUSTO DE VASCONCELOS LEITE RIBEIRO
Presidente da 1ª Turma

Solução de Consulta nº 349, de 15 de dezembro de 2015
ASSUNTO: Classificação de Mercadorias
EMENTA: Código NCM 1905.90.90
Mercadoria: Salgadinho frito de farinha de trigo, sabor artificial de bacon, obtido
por expansão, mediante imersão em óleo vegetal e temperado, após esfriamento,
com uma mistura de sal (90%), realçador de sabor - glutamato monossódico (2%)
e aromatizante artificial (8%), apresentado em embalagem de polipropileno para o
consumidor final.
DISPOSITIVOS LEGAIS: RGI 1 (texto da posição 19.05), RGI 6 (texto da
subposição 1905.190) e RGC 1 (texto do item 1905.90.90) da NCM/SH constante
da TEC, aprovada pela Resolução Camex nº 94, de 2011, com alterações
posteriores, e da Tipi, aprovada pelo Decreto n.º 7.660, de 2011, com alterações
posteriores, e em subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Decreto nº 435, de
1992, e consolidadas pela IN RFB nº 807, de 2008, com alterações posteriores.
ÁLVARO AUGUSTO DE VASCONCELOS LEITE RIBEIRO
Presidente da 1ª Turma

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 24/12/2015

Resolução CAMEX nº 117, de 17 de dezembro de 2015 (retificação)
Altera a redação de diversos Ex-tarifários.
Inclui o Ex-tarifário 084 do código NCM 8413.70.90.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 31/12/2015

Resolução CAMEX nº 123, de 28 de dezembro de 2015
Altera para 2% (dois por cento), por um período de 180 (cento e oitenta) dias,
conforme quota discriminada, a alíquota ad valorem do Imposto de Importação da
mercadoria classificada no código da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM a
seguir:
NCM
2833.11.10

Descrição
Anidro
Ex 001 - Para fabricação de detergentes em pó por secagem em
torre spray e por dry mix.

Quota
455.000 toneladas

Vigente desde 31/12/2015 até 28/06/2016

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 31/12/2015 – Edição Extra

Lei nº 13.241, de 30 de dezembro de 2015
Dispõe sobre a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI sobre as
bebidas classificadas nas posições 22.04, 22.05, 22.06 e 22.08, exceto o código
2208.90.00 Ex 01, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de
2011; e altera as Leis nºs 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e 11.196, de 21 de
novembro de 2005.
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 1.464/2014, os atos administrativos relativos à classificação fiscal
de mercadorias, anteriores a 31 de dezembro de 2001, inclusive, ficam revogados.
Os textos divulgados neste Boletim não substituem os publicados no D.O.U., e possuem valor meramente
informativo.

*******
O CENPEC é uma empresa dedicada há mais de 25 anos à
consultoria e assessoria em classificação fiscal de mercadorias,
elaboração de pareceres técnicos 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, defesas e recursos judiciais em matéria de
classificação de mercadorias, e conta com um corpo de consultores,
formado por Engenheiros Mecânicos e Químicos e profissionais com
formação superior em Direito.

