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BOLETIM CENPEC Nº 49 

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

 ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA NA TIPI (DOU EXTRA 01/07/2019)  
REFERÊNCIA RÁPIDA  POSIÇÕES DA NCM EM DESTAQUE NESTA EDIÇÃO: 

Posição 21.06 Posição 25.01 
Posição 29.15 Posição 29.21 
Posição 30.02 Posição 33.04 
Posição 38.08 Posição 39.16 
Posição 39.20 Posição 39.26 
Posição 48.10 Posição 54.02 
Posição 55.01 Posição 55.03 
Posição 69.03 Posição 70.07 
Posição 72.25 Posição 72.26 
Posição 75.02 Posição 84.14 
Posição 84.15 Posição 84,55  

 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 01/07/2019 
 PORTARIA SECINT 473, DE 28 DE JUNHO DE 2019 Encerra a investigação com aplicação de direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, às importações brasileiras de filmes PET, comumente classificados nos itens 3920.62.19, 3920.62.91, 3920.62.99 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, originárias do Bareine e do Peru, a ser recolhido sob a forma de alíquota específica fixada em dólares estadunidenses por tonelada.  O disposto acima não se aplica a: a) filmes de PET com espessura inferior a 5–m e superior a 50–m e, portanto, fora da faixa especificada; b) películas fumê automotiva; c) filmes de acetato de celulose; d) filmes de poliéster com silicone; e) rolos para painéis de assinatura; f) filtros para iluminação; g) telas, filmes, cabos de PVC; h) filmes, chapas, placas de copoliéster PETG; 



i) filmes, películas, etiquetas e chapas de policarbonato; j) folhas esponjadas de politereftalato de etileno; k) placas de polimetacrilato de metila; l) etiquetas de poliéster; m) lâminas e folhas de tinteiro; n) telas de reforço de poliéster; o) filmes e fios de poliéster microimpressos; p) filmes de poliéster magnetizados; q) fitas para unitização de carga; r) filmes de PET já processados para outros fins (produto acabado); s) filmes "tracing and drafting"; t) filmes "transfer metalized; e u) filmes de PET com coating de EVA e os filmes de PET com coating de PE.  Encerra a avaliação de interesse público instaurada por meio da Resolução CAMEX no 88, de 29 de novembro de 2018, sem a suspensão dos direitos antidumping definitivos aplicados sobre as importações brasileiras de filmes PET, comumente classificados nos subitens 3920.62.19, 3920.62.91, 3920.62.99 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, originárias do Bareine e do Peru.  PORTARIA SECINT 474, DE 28 DE JUNHO DE 2019 Prorroga a aplicação do direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, aplicado às importações brasileiras de ventiladores de mesa, acima de 15 cm, com motor elétrico incorporado, de potência não superior a 125W, comumente classificadas no subitem 8414.51.10 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, originárias da China, a ser recolhido sob a forma de alíquota específica fixada em 11,76 dólares estadunidenses por unidade, inferior ao do direito anteriormente em vigor.  CIRCULAR SECEX 38, DE 28 DE JUNHO DE 2019 Encerra a investigação iniciada por intermédio da Circular SECEX no 14, de 23 de março de 2018, publicada no Diário Oficial da União (D.O.U) de 26 de março de 2018, sem aplicação de medida de defesa comercial, uma vez que não houve comprovação de dano significativo causado à indústria doméstica pelas importações de cilindros de laminação, de ferro ou aço fundidos, com diâmetro externo da mesa de trabalho igual ou superior a 250 mm, mas não superior a 1.850 mm, e com comprimento da mesa de trabalho igual ou superior a 150 mm, mas não superior a 1.300 mm, comumente classificadas nos subitens tarifários 8455.30.10 e 8455.30.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, originárias da China  CIRCULAR SECEX 39, DE 28 DE JUNHO DE 2019 Inicia revisão da medida antidumping instituída pela Resolução CAMEX no 47, de 3 de julho de 2014, publicada no D.O.U de 4 de julho de 2014, aplicada às importações brasileiras de filtros cerâmicos refratários, classificados nos subitens 6903.90.91 e 6903.90.99 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, originários da República Popular da China. A revisão deverá ser concluída no prazo de dez meses, contado de sua data de início, podendo esse prazo ser prorrogado por até dois meses, em circunstâncias excepcionais. As medidas antidumping de que trata a Resolução CAMEX nº 47, de 2014, permanecerão em vigor, no curso desta revisão.  CIRCULAR SECEX 40, DE 28 DE JUNHO DE 2019 Inicia revisão da medida antidumping instituída pela Resolução CAMEX no 46, de 3 de julho de 2014, publicada no D.O.U de 4 de julho de 2014, aplicada às importações brasileiras de vidros para uso em eletrodomésticos da linha fria, classificados no subitem 7007.19.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, originários da República Popular da China. A revisão deverá ser concluída no prazo de dez meses, contado de sua data de início, podendo esse prazo ser prorrogado por até dois meses, em circunstâncias excepcionais. As medidas antidumping de que trata a Resolução CAMEX nº 46, de 2014, permanecerão em vigor, no curso desta revisão. 
 



 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 01/07/2019 (EDIÇÃO EXTRA) 
 DECRETO 9.897, DE 1º DE JULHO DE 2019 Altera a Nota Complementar NC (21-2) no Capítulo 21 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de 2016 , que passa a vigorar com a seguinte redação:  NC (21-2) Fica fixada, temporariamente, nos períodos e percentuais abaixo indicados, a alíquota relativa ao produto classificado no código 2106.90.10 Ex 01:  ALÍQUOTA (%) De 1º de janeiro de 2019 até 30 de junho de 2019: 12% De 1º de julho de 2019 até 30 de setembro de 2019: 8% De 1º de outubro de 2019 até 31 de dezembro de 2019: 10% 

 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 02/07/2019 
 PORTARIA SECINT 468, DE 27 DE JUNHO DE 2019 Altera para dois por cento, por um período de doze meses, conforme quota e início de vigência discriminados na tabela abaixo, a alíquota ad valorem do Imposto de Importação das mercadorias classificadas nos seguintes códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM:  
NCM Descrição Quota Início da vigência 
2921.19.23 Monoisopropilamina e seus sais 26.282 toneladas A partir de 14/08/2019 
2915.40.10 Ácido Monocloroacético 4.500 toneladas A partir de 04/07/2019 
3808.91.95 À base de fosfeto de alumínio 1.500 toneladas A partir de 04/07/2019 
5402.46.00 -- Outros, de poliésteres, parcialmente orientados 127.575 toneladas A partir de 04/07/2019 
5402.20.00 - Fios de alta tenacidade, de poliésteres, mesmo texturizados 8.000 toneladas A partir de 24/07/2019 
 Ex 001 - Fios de multifilamento de alta tenacidade, de poliésteres, exceto fios com título superior a 933 e inferior a 2.450 decitex 
5501.30.00 - Acrílicos ou modacrílicos 6.240 toneladas A partir de 23/08/2019 
5503.30.00 - Acrílicas ou modacrílicas 9.000 toneladas A partir de 14/08/2019  
7502.10.10 Catodos 7.200 toneladas A partir de 04/07/2019 
 Altera para zero por cento, por um período de doze meses, conforme quota e início de vigência discriminados na tabela abaixo, a alíquota ad valorem do Imposto de Importação das mercadorias classificadas nos seguintes códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM:  
NCM Descrição Quota Início da vigência 
3002.20.23 Contra a hepatite B 30.000.000 de doses A partir de 16/10/2019 
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 01/12/2019 

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 01/12/2019 

 Ex 002 - Vacina contra a Hepatite A, apresentada em doses ou acondicionada para venda a retalho 
10.000.000 de doses A partir de 24/10/2019 

 004 - Contra raiva (inativada) 4.000.000 de doses A partir de 16/10/2019  



Amplia em quatro milhões de doses a quantidade estabelecida no artigo 1º da Diretriz CCM nº 59/18, internalizada no Brasil pela Resolução CAMEX nº 64/2018, correspondente ao código abaixo da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, a fim de que a quantidade total amparada por essa medida seja de oito milhões e quinhentas mil de doses:  
NCM Descrição Quota Início da vigência 
3002.20.29 Outras   
 002 - Vacina contra a Hepatite A, apresentada em doses ou acondicionada para venda a retalho 

8.500.000 de doses A partir de 04/07/2019 

 SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA Nº 98.014, DE 18 DE JUNHO DE 2019 Reforma de ofício a Solução de Consulta SRRF08/Diana nº 25, de 16/05/2012. 8415.90.90 Condensador de fluido refrigerante, do tipo tubo-aleta, de alumínio, montado com filtro, reservatório, sensor e suportes, medindo 540 mm x 380,4 mm x 16 mm, próprio para aparelhos de ar-condicionado de veículos automóveis.  SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA Nº 98.015, DE 18 DE JUNHO DE 2019 Reforma de ofício a Solução de Consulta SRRF08/Diana nº 26, de 22/05/2012. 8415.90.90 Evaporador de fluido refrigerante, do tipo tubo-aleta, de alumínio, com válvula, medindo 235mm X 23,5mm X 65mm, próprio para aparelhos de ar-condicionado de veículos automóveis.  SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA Nº 98.016, DE 18 DE JUNHO DE 2019 Reforma de ofício a Solução de Consulta SRRF06/Diana nº 68, de 14/10/2011. 8415.90.90 Condensador de fluido refrigerante, do tipo tubo-aleta, de alumínio, medindo 387 mm x 590 mm x 34,3 mm, próprio para aparelhos de ar-condicionado de veículos automóveis.  SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA Nº 98.017, DE 18 DE JUNHO DE 2019 Reforma de ofício a Solução de Consulta SRRF06/Diana nº 36, de 3/09/2013. 8415.90.90 Evaporador de fluido refrigerante, do tipo tubo-aleta, de alumínio, próprio para aparelhos de ar-condicionado de veículos automóveis.  SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.239, DE 14 DE JUNHO DE 2019 3304.99.90 Creme protetor para a pele das mãos e dos braços, de segurança, cujos componentes ativos são a alantoína e a polivinilpirrolidona, que estabelece um efeito barreira, dificultando e impedindo o contato de elementos prejudiciais à saúde, neutralizando a ação e agressão de agentes químicos e mantendo o PH da pele em níveis normais, acondicionado em bisnaga de 90 g.  SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.243, DE 14 DE JUNHO DE 2019 Conjunto de artigos variados, composto por mais de 300 unidades e 25 tipos de produtos, utilizado para práticas em laboratório no decorrer do curso de engenharia elétrica e de computação, apresentado sob a forma de "kit" (artigos diversos), constituído por multímetro digital, protoboard (placa de ensaio), adaptador AC/DC, resistores, capacitores, indutores, luzes de LED, potenciômetro, fusível, potenciômetro, alicate de corte, cabos flexíveis, fonte, clip bateria, suporte para 4 pilhas AA, barra ferrite, terminais, carretéis, componentes elétricos, alicate de corte, terminal de parafuso, lupa, ponte de terminais, kit de cabos rígidos, apresentado em caixa-maleta de papelão (caixa com alça) com dimensões 56 x 21,5 x 9,5 cm e peso líquido de 2,3 kg, não corresponde a um sortido nos sentidos determinados pela 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 98.249, DE 14 DE JUNHO DE 2019 3916.90.90 Perfil oco de policarbonato, translúcido, obtido por processo de extrusão, em operação única, com diversas opções de cores, comprimento de 6 m, largura de 2,10 m, espessura de 4, 6, 8 ou 10 mm, com seção transversal constante em forma de retângulo oco com divisões internas formando pequenos 



retângulos em uma linha, utilizado em construção civil em coberturas, tetos, fachadas, divisórias, isolação acústica e proteção de pisos.  SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.254, DE 21 DE JUNHO DE 2019 3926.90.90 Geodreno vertical, a ser cravado em solos moles com a função de drenagem vertical da água para adensamento do solo, constituído por uma fita (largura de 10 cm e comprimento de 200 m) de polietileno alveolar provido de canais longitudinais para passagem da água e revestida por um falso tecido de fibras descontínuas de poliéster fixado à fita por costura, apresentado em bobinas.  SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.256, DE 24 DE JUNHO DE 2019 8415.90.90 Condensador de fluido refrigerante, sob a forma de painel, com tubos e aletas em alumínio, próprio para aparelhos de ar-condicionado de veículos automóveis, medindo 750 mm de largura, 380 mm de altura e 80 mm de profundidade, a ser instalado no exterior do veículo (em sua parte frontal).  SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.257, DE 24 DE JUNHO DE 2019 8415.90.90 Evaporador para ar-condicionado automotivo, sob a forma de painel, com tubos e aletas em alumínio, medindo 250 mm de largura, 210 mm de altura e 110 mm de profundidade, a ser instalado no interior do veículo (na cabine, sob o painel). 
 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 12/07/2019 

 PORTARIA SECINT 484, DE 10 DE JULHO DE 2019 Prorroga a aplicação do direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, aplicado às importações brasileiras de cartões semirrígidos para embalagens, revestidos, dos tipos duplex e triplex, de gramatura igual ou superior a 200g/m2, comumente classificadas nos códigos 4810.13.89, 4810.19.89 e 4810.92.90 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, originárias da República do Chile, a ser recolhido sob a forma de alíquota específica fixada em dólares estadunidenses por tonelada, nos montantes especificados na Portaria.  PORTARIA SECINT 485, DE 10 DE JULHO DE 2019 Prorroga, por até um ano, a suspensão da exigibilidade do direito antidumping definitivo aplicado e do compromisso de preço homologado às importações brasileiras de sal grosso que não seja destinado a consumo animal, inclusive humano, a ser utilizado na fabricação dos seguintes produtos, intermediários ou finais: cloro líquido, ácido clorídrico, hipoclorito de sódio, dicloroetano, soda cáustica, clorato de sódio ou carbonato de sódio (barrilha sintética), originárias da República do Chile, comumente classificadas no item 2501.00.19 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, de que tratam as Resoluções CAMEX nº 47, de 12 de julho de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 13 de julho de 2018, e nº 74, de 31 de agosto de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 1º de setembro de 2017.  O direito antidumping e o compromisso de preço acima mencionados serão extintos ao final do novo período de suspensão acima previsto, caso não sejam reaplicados. 
 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 15/07/2019 

 PORTARIA SECINT 494, DE 12 DE JULHO DE 2019 Encerra investigação com aplicação de direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, às importações brasileiras de laminados planos de aço ao silício, denominados magnéticos, de grãos não orientados (aço GNO), comumente classificados nos itens 7225.19.00 e 7226.19.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, originárias da Alemanha.  O acima disposto não se aplica aos seguintes produtos: a) laminados planos de aço ao silício semiprocessados; b) laminados planos de aço ao silício de grãos orientados; c) bobinas de liga de metal amorfo; 



d) laminados planos de aço manganês; e) cabos de soldagem; f) núcleos magnéticos de ferrite; e g) laminados planos de aço ao silício com espessura inferior a 0,35mm.  Encerra a avaliação de interesse público instaurada por meio da Circular SECEX nº 23, de 15 de abril de 2019.  Altera, em razão de interesse público, nos termos do inciso III do art. 3º do Decreto nº 8.058, de 26 de julho de 2013, os montantes do direito antidumping definitivo aplicado às importações brasileiras de aço GNO originárias Alemanha, a ser recolhido sob a forma de alíquota específica fixada em dólares estadunidenses por tonelada, conforme os montantes especificados na Portaria.  A alteração dos montantes de direito antidumping definitivo aplicado às importações brasileiras de aço GNO originárias da Alemanha vigorará por período de 1 (um) ano. Após o período de 1 (um) ano, o direito antidumping poderá ser reaplicado nos montantes indicados na recomendação constante do Anexo I da Portaria, ou ainda suspenso ou alterado, nos termos do art. 3º do Decreto nº 8.058, de 2013.  PORTARIA SECINT 495, DE 12 DE JULHO DE 2019 Prorroga o direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (anos), aplicado às importações brasileiras de laminados planos de aço ao silício, denominados magnéticos, de grãos não orientados (aço GNO), comumente classificados nos itens 7225.19.00 e 7226.19.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, originárias da República Popular da China, República da Coreia e Taipé Chinês.  O disposto no art. 1o não se aplica aos seguintes produtos: a) laminados planos de aço ao silício semiprocessados; b) laminados planos de aço ao silício de grãos orientados; c) bobinas de liga de metal amorfo; d) laminados planos de aço manganês; e) cabos de soldagem; f) núcleos magnéticos de ferrite; e g) laminados planos de aço ao silício com espessura inferior a 0,35mm.  Encerra a avaliação de interesse público instaurada por meio da Circular SECEX nº 23, de 15 de abril de 2019.  Altera, em razão de interesse público, nos termos do inciso III do art. 3º do Decreto nº 8.058, de 26 de julho de 2013, os montantes do direito antidumping definitivo aplicado às importações brasileiras de aço GNO originárias da China, da Coreia do Sul e de Taipé Chinês, a ser recolhido sob a forma de alíquota específica fixada em dólares estadunidenses por tonelada, conforme os montantes especificados na Portaria.  A alteração dos montantes de direito antidumping definitivo aplicado às importações brasileiras de aço GNO originárias da China, da Coreia do Sul e de Taipé Chinês vigorará por período de 1 (um) ano. Após o período de 1 (um) ano, o direito antidumping poderá ser reaplicado nos montantes indicados na recomendação constante do Anexo I, ou ainda suspenso ou alterado, nos termos do art. 3º do Decreto nº 8.058, de 2013.         



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. 
 

 


