CENTRO PROFISSIONAL DE COMÉRCIO EXTERIOR
Rua dos Andradas, 1137 - conj. 1310 - Galeria di Primio Beck
Bairro: Centro - Porto Alegre - RS - CEP: 90020-009
Fones: (51) 3224-4511 / 3211-2846
Celular: (51) 99957-7827
e-mail: cenpec@portoweb.com.br
página na internet: www.cenpec.com.br

BOLETIM CENPEC Nº 46

Organizado por Claudio R. G. V. Pinto e Milton J. Hartmann
A INFORMAÇÃO É A MATÉRIA-PRIMA DA ESTRATÉGIA EFICAZ

REFERÊNCIA RÁPIDA

POSIÇÕES DA NCM EM DESTAQUE NESTA EDIÇÃO:
Posição 15.13
Posição 18.06
Posição 19.02
Posição 21.02
Posição 28.23
Posição 31.05
Posição 33.02
Posição 39.09
Posição 39.24
Posição 39.25
Posição 39.26
Posição 40.08
Posição 48.18
Posição 54.02
Posição 73.24
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Posição 85.05
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 23/05/2019

PORTARIA SECINT 421, DE 22 DE MAIO DE 2019
Altera para dois por cento, por um período de doze meses, conforme cota
discriminada, a alíquota ad valorem do Imposto de Importação das mercadorias
classificadas nos seguintes códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM:
NCM
8505.11.00

Descrição NCM
De metal

2823.00.10

Tipo anatase

3909.31.00

Poli (isocianato de
fenil metileno) (MDI
bruto,
MDI
polimérico)
De
amêndoa
de

1513.29.10

Ex
001 - Imã permanente de neodímio-ferro-boro
(NdFeB) ou outra composição de metais de terras
raras, para geração de campo magnético de alta
performance, do tipo utilizado em motores e
geradores
Não

Cota
360.000
unidades

001 - MDI polimérico, apresentado na forma líquida,
sem carga

12.000
toneladas
105.000
toneladas

Não

224.785

3302.90.90

palma
(palmiste)
(coconote)
Outras

8535.90.00

Outros

toneladas
001 - Misturas à base de substâncias odoríferas,
apresentadas sob a forma de microcápsulas, dos
tipos utilizados como matérias-primas nas indústrias
de produtos para cuidados pessoais e de limpeza
001 - Comutador de tensão com derivações sob
carga, com ampolas à vácuo, para tensão nominal de
15 kV até 362 kV e corrente de 250 A até 3.000 A

1.250
toneladas

500
unidades

Esta portaria entra em vigor dois dias úteis após sua publicação.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 09/05/2019

PORTARIA SECINT 391, DE 7 DE MAIO DE 2019 - RETIFICAÇÃO
Altera a redação dos seguintes Ex-tarifários sobre Bens de Capital:
8438.50.00 – Ex 341
8451.40.10 – Ex 009
8458.11.99 – Ex 198
8515.21.00 – Ex 177

SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA Nº 98.008, DE 29 DE ABRIL DE 2019
Reforma de ofício a Solução de Consulta SRRF/6ªRF/Diana no 39, de 14 de abril de
2010.
3105.10.00 Conjunto de artigos para cuidados com orquídeas, acondicionado em
embalagem única para venda ao consumidor final, contendo fertilizante mineral
foliar, líquido, pronto para uso (não necessita diluição), em frasco de 120 ml,
constituído de nitrogênio, fósforo e potássio (constituintes essenciais),
micronutrientes (cálcio, magnésio, enxofre, boro, cloro, cobalto, cobre, ferro,
manganês, molibdênio, níquel, zinco) e água; quatro etiquetas de identificação em
plástico; dez arames revestidos com PVC, de 15 cm; quatro tutores em aço
galvanizado revestido com PVC, de 50 cm; e uma caderneta de anotações.

SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA Nº 98.009, DE 29 DE ABRIL DE 2019
Reforma de ofício a Solução de Consulta SRRF/6ªRF/Diana no 58, de 29 de junho
de 2010.
3105.10.00 Fertilizante mineral líquido, pronto para uso (não necessita diluição),
constituído de nitrogênio, fósforo e potássio (constituintes essenciais),
micronutrientes (enxofre, cálcio, magnésio, cloro, zinco, ferro, boro, cobre,
manganês, cobalto, molibdênio e níquel) e água, indicado para aplicação por via
foliar em todos os tipos de orquídeas, acondicionado em frasco de 120 ml.
3105.10.00 Fertilizante mineral líquido, foliar, pronto para uso (não necessita
diluição), constituído de nitrogênio, fósforo e potássio (constituintes essenciais),
micronutrientes (enxofre, magnésio, cloro, zinco, ferro, boro, cobre, manganês,
cobalto e molibdênio) e água, indicado para aplicação por via foliar em todos os
tipos de plantas, acondicionado em frasco de 120 ml.
SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA Nº 98.010, DE 29 DE ABRIL DE 2019
Reforma de ofício a Solução de Consulta SRRF/6ªRF/Diana no 57, de 29 de junho
de 2010.
3105.10.00 Fertilizante mineral líquido, pronto para uso (não necessita diluição),
constituído de nitrogênio, fósforo e potássio (constituintes essenciais),
micronutrientes (enxofre, cálcio, magnésio, cloro, zinco, ferro, boro, cobre,
manganês, cobalto, molibdênio e níquel) e água, indicado para aplicação por via
foliar em todos os tipos de orquídeas, acondicionado em frasco de 500 ml.
3105.10.00 Fertilizante mineral líquido, pronto para uso (não necessita diluição),
constituído de nitrogênio, fósforo e potássio (constituintes essenciais),
micronutrientes (enxofre, magnésio, cloro, zinco, ferro, boro, cobre, manganês,
cobalto e molibdênio) e água, indicado para aplicação por via foliar em todos os
tipos de plantas, acondicionado em frasco de 500 ml.
SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA Nº 98.011, DE 29 DE ABRIL DE 2019
Reforma de ofício a Solução de Consulta SRRF/6ªRF/Diana no 59, de 29 de junho
de 2010.

3105.10.00 Fertilizante mineral líquido, concentrado, constituído de nitrogênio,
fósforo e potássio (constituintes essenciais), micronutrientes (enxofre, cálcio,
magnésio, cloro, zinco, ferro, boro, cobre, manganês, cobalto, molibdênio e níquel)
e água, para diluição e aplicação por via foliar, indicado para todos os tipos de
orquídeas, acondicionado em frasco de 120 ml.
3105.10.00 Fertilizante mineral líquido, concentrado, contendo nitrogênio, fósforo
e potássio (constituintes essenciais), micronutrientes (enxofre, magnésio, cloro,
zinco, ferro, boro, cobre, manganês, cobalto, molibdênio) e água, para diluição e
aplicação por via foliar, indicado para todos os tipos de plantas, acondicionado em
frasco de 120 ml.
3105.10.00 Fertilizante mineral líquido, concentrado, contendo nitrogênio, fósforo
e potássio (constituintes essenciais), micronutrientes (enxofre, cloro, zinco, ferro,
boro, cobre, manganês, molibdênio) e água, para diluição e aplicação por rega,
indicado para todos os tipos de plantas, acondicionado em frasco de 120 ml.
3105.10.00 Fertilizante mineral líquido, concentrado, contendo nitrogênio, fósforo
e potássio (constituintes essenciais), micronutrientes (enxofre, magnésio, cloro,
zinco, boro, cobre) e água, para diluição e aplicação por rega, indicado para plantas
não confinadas (jardins), acondicionado em frasco de 120 ml.
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.175, DE 2 DE MAIO DE 2019
7324.90.00 Chuveiro (ducha) quadrado (20 x 20 cm), de aço inox, não elétrico,
apresentado sem o tubo de alimentação de água, contendo elementos de vedação
de borracha, denominado comercialmente "ducha quadrada".

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.176, DE 2 DE MAIO DE 2019
3924.90.00 Chuveiro (ducha) em formato circular (20cm de diâmetro), de
plástico, não elétrico, apresentado sem o tubo de alimentação de água, contendo
elementos e vedação e fixação, respectivamente, de borracha e de metal.

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.186, DE 15 DE MAIO DE 2019
1902.20.00 Massa alimentícia recheada, própria para a alimentação humana após
ser frita, obtida pela mistura de farinha de trigo, água, sal e cebola, sem fermento,
moldada manualmente em formato de meia-lua e recheada de carne bovina ou de
frango (35%, em peso), pré-cozida, congelada e acondicionada em embalagem de
100g, comercialmente denominada "pastel de carne" ou "pastel de frango".

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.187, DE 15 DE MAIO DE 2019
8418.40.00 sem enquadramento no Ex 01 da Tipi Congelador (freezer) vertical
tipo armário, capacidade para 580 litros, não concebido para a exposição de
produtos, com sistema de refrigeração por forçador de ar, condensadoras,
evaporador, termocontrolador digital de temperatura de -16 a -20°C, sistema de
degelo automático, porta de inox, dimensões 700 x 805 x 2070 mm (CxLxA).

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.188, DE 15 DE MAIO DE 2019
7324.10.00 Pia composta por tampo, espelho traseiro, cuba e quatro pés, em aço
inoxidável, apresentada com válvula de escoamento de 3 ½" e sapatas de
nivelamento em nylon, reforçadas com fibra de vidro, dimensões: 1500 x 700 x 900
mm (LxPxA), peso líquido: 26 kg, comercialmente denominada "mesa de encosto
com cuba".

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.189, DE 27 DE JULHO DE 2018
8302.50.00 Peça de acabamento de zamac (liga de zinco), ferro e plástico,
denominada "acabamento em zamac", própria para ser encaixada nas duas
extremidades de suporte tubular (tipo barra) de aço, próprio para ser aparafusado
em paredes ou móveis, para pendurar utensílios, principalmente em cozinhas.

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.190, DE 16 DE MAIO DE 2019
9405.40.90 Módulo de iluminação composto de 78 diodos emissores de luz (LED)
soldados em placa de plástico, diodo de proteção, lente de plástico e dissipador de
calor de alumínio, desprovido de driver (fonte), medindo 1.166 x 37 mm,
empregado como fonte de luz, fixo em luminárias ou perfis suspensos, designado
"sistema LED intercambiável e plano".

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.191, DE 16 DE MAIO DE 2019
8708.99.90 Coxim do motor, peça de automóveis de passageiros, formada de
carcaça, suporte e insertos, de metais - alumínio, ferro e aço - (94 %) e borracha
vulcanizada (6 %) injetada no interior, destinada a suportar e fixar o motor no
chassi e amortecer vibrações, também denominada "suporte do motor".

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.192, DE 16 DE MAIO DE 2019
8542.32.21 Memória não volátil, tipo FLASH NAND, constituída de circuito
integrado eletrônico, montada, própria para montagem em superfície (SMD), com
capacidade de 8 GB, destinada a placa eletrônica que integra um sistema
autenticador e transmissor de cupons fiscais eletrônicos (SAT).

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.193, DE 16 DE MAIO DE 2019
4818.90.90 Papel toalha para limpeza doméstica, fabricado com celulose,
apresentado em rolos com 28,5 cm de largura, picotado a cada 39,5 cm, indicado
pelo fabricante para limpeza e secagem de vidros.
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.194, DE 16 DE MAIO DE 2019
4818.90.90 Papel toalha para limpeza doméstica, fabricado com celulose,
apresentado em rolos com 28,5 cm de largura, picotado a cada 39,5 cm, indicado
pelo fabricante para limpeza de áreas com animais de estimação.
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.195, DE 16 DE MAIO DE 2019
3925.90.90 Roldana de poliamida (plástico), na forma de uma caixa fixada a um
garfo onde está montada uma pequena roda com superfície de plástico, que, depois
de pronta, é fixada em janela ou porta de correr, para permitir a abertura e o
fechamento com menor esforço, denominada "roldana simples para janela e porta
de correr".

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 28/05/2019

CIRCULAR SECEX 35, DE 27 DE MAIO DE 2019
Prorroga por até dois meses, a partir de 24 de outubro de 2019, o prazo para
conclusão da revisão de final de período do direito antidumping aplicado às
exportações para o Brasil de fios têxteis de filamentos contínuos de náilon
(poliamida 6, poliamida 6,6) de título inferior a 50 tex, qualquer número de
filamentos, perfil ou maticidade (brilhante, opaco ou semi-opaco), lisos ou
texturizados, sem torção ou com torção inferior a 50 voltas por metro, tintos, crus
ou branqueados (fios de náilon), comumente classificados nos subitens
5402.31.11, 5402.31.19 e 5402.45.20 da Nomenclatura Comum do Mercosul NCM, originárias da China, da Coreia do Sul e de Taipé Chinês, e de dano à
indústria doméstica decorrente de tal prática.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 31/05/2019

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.196, DE 17 DE MAIO DE 2019
1806.90.00 Achocolatado líquido solúvel a base de açúcar, glicose e cacau em pó,
para misturar ao leite, milk shakes, sorvetes, bolos, frutas e outras sobremesas,
acondicionado para venda a retalho em frasco plástico de 500 g.

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.197, DE 17 DE MAIO DE 2019
3926.90.90 Suporte isolante para tubo, constituído pela reunião de um anel
laminar bipartido de plástico expandido e uma braçadeira de aço, próprio para
suportar tubo que requer isolamento térmico (principalmente a eliminação de
pontes térmicas e condensação) em tubulação de ar condicionado, refrigeração,
processo industrial etc.

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.198, DE 17 DE MAIO DE 2019
2102.20.00 Ex Tipi 01 Levedura morta inativa (Saccharomyces cerevisiae),
desidratada, apresentada em pó fino acondicionado para venda a retalho em sacos
de 25 kg ou em big bags de 800 kg.

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.199, DE 17 DE MAIO DE 2019
1806.90.00 Preparação alimentícia em pó, que fornece 22 g de proteína a cada 30
g, constituída por proteína do soro de leite concentrada, contendo cacau em pó
natural, aromatizante, adoçantes e agente espessante, apresentada em pote
plástico de 900 g ou 1.800 g, comercialmente denominada "alimento proteico para
atletas em pó sabor chocolate".

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.200, DE 17 DE MAIO DE 2019
3924.10.00 Saladeira cuja matéria constitutiva é um material denominado
comercialmente WPC (Wood Plastic Composite), composto por matéria plástica
(45%) e pó de madeira (55%).

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.201, DE 21 DE MAIO DE 2019
8541.40.32 Células solares montadas em painéis retangulares medindo 1,00 m x
1,96 m, com 72 células de silício, potência de 330 W, constituídas por vidro, células
fotovoltaicas interligadas e filme de etileno acetato de vinila (EVA).

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.202, DE 21 DE MAIO DE 2019
3924.90.00 Cabide para vestuário cuja matéria constitutiva é um material
denominado comercialmente WPC (Wood Plastic Composite), composto por matéria
plástica (45%) e pó de madeira (55%).

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.203, DE 21 DE MAIO DE 2019
Conjunto de artigos variados constituído de uma câmera digital 4k, um tripé, um
gravador digital e um fone de ouvido, não correspondendo a um sortido nos termos
da Regra Geral Interpretativa (RGI) 3 b), para fins de classificação em um único
código da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). Cada componente segue o seu
próprio regime de classificação.
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.204, DE 21 DE MAIO DE 2019
8310.00.00 Placa confeccionada em chapa galvanizada, com estrutura de
sustentação em metalon, própria para ser instalada permanentemente em posto de
combustível, contendo adesivo impresso com indicação do nome do
estabelecimento, comercialmente denominada "testeira de serviços".

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.205, DE 21 DE MAIO DE 2019
1806.90.00 Preparação alimentícia em pó, que fornece 26 g de proteína a cada 30
g, constituída por proteína do soro de leite isolada, contendo cacau em pó natural,
aromatizante, adoçantes e agente espessante, apresentada em pote plástico de
900 g ou 1.800 g, comercialmente denominada "alimento proteico para atletas em
pó sabor chocolate".
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.206, DE 22 DE MAIO DE 2019
4008.29.00 Perfil de borracha vulcanizada não endurecida de policloropreno
(neoprene), moldado em formato de canaleta, utilizado na proteção das bordas
vivas das abraçadeiras metálicas que fixam cabos elétricos em aerogeradores,
comercializado em carretéis com 30,48 m de comprimento do produto.

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.207, DE 23 DE MAIO DE 2019
8708.29.99 Mecanismo de elevação do vidro elétrico de veículo automóvel de
passeio, a ser instalado na parte interna do painel da porta da carroçaria,
constituído por motor elétrico, responsável pelo levantamento do vidro, coxim, no
qual o vidro é fixado através de um pino, polia, trilho, suporte do motor, carro de
arraste, batente de fim de curso, cabos, mola de compressão, dentre outros
componentes.
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.208, DE 23 DE MAIO DE 2019
8544.42.00 Cabo isolado para uso elétrico, simples, sem ramificações, não
apresentado em conjunto com quaisquer outros cabos, com conectores em suas
extremidades, para tensão de 12 V, próprio para uso em veículos automóveis.

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.209, DE 23 DE MAIO DE 2019
8431.49.10 Conjunto de peças em aço carbono de alta resistência, destinadas
exclusivamente a formar a estrutura física de guindaste veicular, com peso líquido
de 1.392,7 Kg, comercialmente denominado "kit guindaste".
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.210, DE 24 DE MAIO DE 2019
8708.29.99 Parte de carroçaria de veículo automóvel da posição 87.03, de forma
própria, constituída basicamente por uma placa rígida em polipropileno (PP) unida a
uma placa de espuma de polietileno (PE), própria para ser fixada (por meio de
parafusos) na carroçaria do veículo, na lateral interna do compartimento do motor,
para vedação do ruído emitido pelo motor.
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.211, DE 24 DE MAIO DE 2019
8708.29.99 Parte de carroçaria de veículo automóvel da posição 87.03, de forma
própria, constituída por uma placa de espuma de polipropileno (PP) com adesivo
para fixação, própria para ser colada diretamente na parte interna da porta do
veículo para vedação contra água e poeira.

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.213, DE 27 DE MAIO DE 2019
8415.90.90 Condensador de fluido refrigerante, sob forma de painel, com tubos e
aletas em alumínio, próprio para aparelhos de ar-condicionado de veículos
automóveis, medindo 515 mm de largura, 290 mm de altura e 12 mm de
profundidade.

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.

