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BOLETIM CENPEC Nº 47 

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 57.03 Posição 59.03 
Posição 70.13 Posição 85.42  

 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 10/06/2019 
 PORTARIA SECINT 434, DE 7 DE JUNHO DE 2019 
Encerra a avaliação de escopo e determina que as importações de canecas de vidro 
com tampa e canudo removíveis com capacidade para 500 ml [usualmente 
classificadas no item 7013.37.00 da NCM] não estão sujeitas à aplicação dos 
direitos antidumping sobre as importações de objetos de vidro para mesa da 
Argentina, China e Indonésia, instituídos pela Resolução CAMEX no 8, de 28 de 
fevereiro de 2011, publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) de 1o de março de 
2011, e prorrogados pela Resolução CAMEX no 126, de 22 de dezembro de 2016, 
publicada no D.O.U. de 23 de dezembro de 2016. 
 PORTARIA SECINT 438, DE 7 DE JUNHO DE 2019 
Encerra a avaliação de escopo e determina que as importações de sousplat de vidro 
sodo-cálcico [usualmente classificado no item 7013.49.00 da NCM] não estão 
sujeitas à aplicação dos direitos antidumping sobre as importações de objetos de 
vidro para mesa da Argentina, China e Indonésia, instituídos pela Resolução CAMEX 
no 8, de 28 de fevereiro de 2011, publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) de 
1o de março de 2011, e prorrogados pela Resolução CAMEX no 126, de 22 de 
dezembro de 2016, publicada no D.O.U. de 23 de dezembro de 2016. 
 

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 12/06/2019 
 
PORTARIA SECINT 440, DE 10 DE JUNHO DE 2019 
Altera para zero por cento, até 31/12/2020 as alíquotas ad valorem do Imposto de 
Importação incidentes sobre Bens de Capital, na condição de Ex-Tarifários. 
Alteração a redação de alguns Ex-tarifários relativos a Bens de Capital. 
  



PORTARIA SECINT 441, DE 10 DE JUNHO DE 2019 
Altera para zero por cento, até 31/12/2020 as alíquotas ad valorem do Imposto de 
Importação incidentes sobre Bens de Informática e Telecomunicação, na condição 
de Ex-Tarifários. 
 SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.181, DE 13 DE MAIO DE 2019 
O conjunto de equipamentos para geração de energia em corrente alternada 
composto por vinte módulos fotovoltaicos (330 W por unidade), um inversor 
(ondulador) de 33 kW e estrutura de fixação flutuante, não corresponde a uma 
unidade funcional nos termos da Nota 4 da Seção XVI do Sistema Harmonizado 
(SH), não podendo ser classificado em um único código da Nomenclatura Comum 
do Mercosul (NCM). Cada componente segue seu próprio regime de classificação. 
 SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.182, DE 13 DE MAIO DE 2019 
O conjunto de equipamentos para geração de energia em corrente alternada 
composto por vinte e cinco módulos fotovoltaicos (330 W por unidade), um inversor 
(ondulador) de 40 kW e estrutura de fixação em solo, não corresponde a uma 
unidade funcional nos termos da Nota 4 da Seção XVI do Sistema Harmonizado 
(SH), não podendo ser classificado em um único código da Nomenclatura Comum 
do Mercosul (NCM). Cada componente segue seu próprio regime de classificação. 
 SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.183, DE 13 DE MAIO DE 2019 
O conjunto de equipamentos para geração de energia em corrente alternada 
composto por um módulo fotovoltaico (330 W), dois microinversores (ondulador) de 
500 W 220 V e estrutura de fixação em alumínio para telhado, não corresponde a 
uma unidade funcional nos termos da Nota 4 da Seção XVI do Sistema 
Harmonizado (SH), não podendo ser classificado em um único código da 
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). Cada componente segue seu próprio 
regime de classificação. 
 SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.184, DE 13 DE MAIO DE 2019 
O conjunto de equipamentos para geração de energia em corrente alternada 
composto por um módulo fotovoltaico (330 W), dois microinversores (ondulador) de 
500 W 220 V e estrutura de fixação em alumínio para telhado, não corresponde a 
uma unidade funcional nos termos da Nota 4 da Seção XVI do Sistema 
Harmonizado (SH), não podendo ser classificado em um único código da 
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). Cada componente segue seu próprio 
regime de classificação. 
 SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.185, DE 13 DE MAIO DE 2019 
O conjunto de equipamentos para geração de energia em corrente alternada 
composto por um módulo fotovoltaico (330 W), dois microinversores (ondulador) de 
1 kW e estrutura de fixação em alumínio para telhado, não corresponde a uma 
unidade funcional nos termos da Nota 4 da Seção XVI do Sistema Harmonizado 
(SH), não podendo ser classificado em um único código da Nomenclatura Comum 
do Mercosul (NCM). Cada componente segue seu próprio regime de classificação. 
 SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.212, DE 24 DE MAIO DE 2019 5903.10.00 Tecido de poliéster 300, recoberto em uma das faces com uma fina 
camada de policloreto de vinila (PVC) de modo perceptível à vista desarmada, 
utilizado como substrato para impressão digital ou serigrafia, apresentado em rolos 
com 1,60 m de largura e 50 m de comprimento. 
 SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.214, DE 29 DE MAIO DE 2019 8542.31.20 Microprocessador, próprio para montagem em superfície, composto de 
circuito integrado de multicomponentes (MCOs), medindo 23,5 x 23,8 x 3,2mm e 
pesando 2g, contendo, de maneira praticamente indissociável e no mesmo 
substrato, resistores, capacitores, indutores, circuitos de gerenciamento de energia, 
filtros, duplexer integrated circuits, interruptores, acopladores, diodos, termistores 
e circuitos integrados de memória, a ser montado em uma placa de circuito 
impresso utilizado em telefones celulares inteligentes e outros dispositivos 
denominados "Internet das Coisas" (IoT), para desempenhar funções, além de 



procesador, de cellular base band modem, cellular radio frequency transceiver, 
radio frequency front end, gestão de energia e memória, comercialmente 
denominado "System-in-Package". 
 SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.215, DE 29 DE MAIO DE 2019 
O conjunto de equipamentos para geração e conversão de energia elétrica em 
corrente alternada constituído por cinquenta e um módulos fotovoltaicos (330W por 
unidade) e um inversor (ondulador) de 50 kW, em corpos separados, não 
corresponde a uma unidade funcional nos termos da Nota 4 da Seção XVI do 
Sistema Harmonizado (SH), não podendo ser classificado em um único código da 
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). Cada componente segue seu próprio 
regime de classificação. 
 SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.216, DE 29 DE MAIO DE 2019 
O conjunto de equipamentos para geração e conversão de energia elétrica em 
corrente alternada constituído por vinte e cinco módulos fotovoltaicos (330W por 
unidade) e um inversor (ondulador) de 25 kW, em corpos separados, não 
corresponde a uma unidade funcional nos termos da Nota 4 da Seção XVI do 
Sistema Harmonizado (SH), não podendo ser classificado em um único código da 
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). Cada componente segue seu próprio 
regime de classificação. 
 SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.217, DE 29 DE MAIO DE 2019 
O conjunto de equipamentos para geração e conversão de energia elétrica em 
corrente alternada constituído por vinte módulos fotovoltaicos (330W por unidade) 
e um inversor (ondulador) de 20 kW, em corpos separados, não corresponde a uma 
unidade funcional nos termos da Nota 4 da Seção XVI do Sistema Harmonizado 
(SH), não podendo ser classificado em um único código da Nomenclatura Comum 
do Mercosul (NCM). Cada componente segue seu próprio regime de classificação. 
 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 13/06/2019 
 
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.189, DE 16 DE MAIO DE 2019 5703.30.00 Revestimento para pisos (pavimentos) de matérias têxteis, formado 
por fios de polietileno, inseridos por processo de tufagem em duas telas, primária e 
secundária, ambas de polipropileno, e com fixação dos fios nessas telas, aplicando 
uma base de látex (copolímero de estireno - butadieno SBR), denominado 
comercialmente grama sintética. 
 
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. 
 

 


