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BOLETIM CENPEC Nº 51 

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

 ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS NA TIPI (DOU DE 15/08/2019)  
REFERÊNCIA RÁPIDA  POSIÇÕES DA NCM EM DESTAQUE NESTA EDIÇÃO: 

Posição 28.35 Posição 29.16 
Posição 29.33 Posição 30.02 
Posição 30.04 Posição 32.06 
Posição 38.04 Posição 39.04 
Posição 39.06 Posição 39.07 
Posição 40.16 Posição 48.05 
Posição 73.24 Posição 76.01 
Posição 76.06 Posição 84.07 
Posição 84.79 Posição 85.04 
Posição 85.06 Posição 85.32 
Posição 85.36 Posição 85.44 
Posição 87.08 Posição 90.18 
Posição 90.31 Posição 95.04 
Posição 96.19   

  DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 01/08/2019 
 PORTARIA SECINT 512, DE 29 DE JULHO DE 2019 
Altera para dois por cento a alíquota ad valorem do Imposto de Importação das 
mercadorias classificadas nos seguintes códigos da Nomenclatura Comum do 
Mercosul - NCM conforme quotas e prazos discriminados na tabela abaixo: 
 
NCM Descrição NCM Quota Prazo 
2933.69.91 Ametrina 3.750 toneladas 170 dias 
3804.00.20 Lignossulfonatos 72.000 toneladas 12 meses 
3907.20.39 Outros   
 001 - Poliacetal poliéter (Pape), em suloção 

aquosa 
2.000 toneladas 12 meses 

  
 



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 02/08/2019 
 PORTARIA SECINT 510, DE 26 DE JULHO DE 2019 
Altera para zero por cento, até 31 de dezembro de 2021, as alíquotas ad valorem 
do Imposto de Importação incidentes sobre diversos Bens de Capital, na condição 
de Ex-tarifários. Altera a redação de vários Ex-tarifários. Revoga, a partir de 
02/08/2019, o Ex-tarifário nº 078 do código 8422.30.21 da Nomenclatura Comum 
do Mercosul, constante da constante da Resolução no 44, de 28 de junho de 2018, 
da Câmara de Comércio Exterior. 
 PORTARIA SECINT 511, DE 26 DE JULHO DE 2019 
Alterada para zero por cento, até 31 de dezembro de 2021, as alíquotas ad valorem 
do Imposto de Importação incidentes sobre diversos Bens de Informática e 
Telecomunicação, na condição de Ex-tarifários. 

 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 05/08/2019 
 PORTARIA SECINT 523, DE 2 DE AGOSTO DE 2019 
Inclui no Anexo II da Resolução Camex nº 125, de 15 de dezembro de 2016, a 
partir de 07/08/2019, as alíquotas do Imposto de Importação para os produtos 
classificados nos códigos 8532.22.00, 8536.20.00, 8544.42.00 e 9619.00.00 da 
Nomenclatura Comum do Mercosul, conforme a tabela abaixo: 
 
NCM Descrição Alíquota 
8532.22.00  -- Eletrolíticos de alumínio  4% 
8536.20.00 - Disjuntores 8% 
8544.42.00 -- Munidos de peças de conexão 8% 
9619.00.00 Absorventes (pensos*) e tampões higiênicos, cueiros e fraldas para bebês e 

artigos higiênicos semelhantes, de qualquer matéria. 
12% 

 
Inclui no Anexo II da Resolução Camex nº 125, de 15 de dezembro de 2016, a partir de 
07/08/2019, as alíquotas do Imposto de Importação para os produtos classificados nos códigos 
8407.34.90 e 8708.70.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul, conforme a tabela abaixo: 
 
NCM Descrição Alíquota Prazo 
8407.34.90 Outros 18%  

31/12/2019 Ex 054 - Motor turbo flex fuel de 2.0 litros com bloco em alumínio, 
injeção direta, sistema de admissão variável, turbo VNT 
refrigerado a água, 16 válvulas, 4 cilindros em linha, sistema VCT, 
potência máxima de 240 PS a 3.500 rpm e torque máximo de 360 
Nm a 1.750 rpm para automóveis 

2% 
 

Ex 055 - Motor básico em ciclo Otto longitudinal, 1,5 l - 16V - 4 
cilindros em linha 1.497 cm³ - Turbo com sistema de injeção 
direta, potência 170 – 200 cv, com rotação máxima de até 6100 
rpm - Torque 250 - 350 Nm e não incluso: mangueiras de 
resfriamento do radiador, Chicote alternador start-stop, Coxim do 
motor, Catalisador acoplado ao duto de exaustão, Mangueira 
combustível, Sonda lambda, Tubulação de óleo, Compressor ar 
condicionado, Mangueira do compressor, Motor de partida start-
stop, Alternador 3 fases, Correia do motor, ECU - modulo de 
gerenciamento do motor. 

2% 
 

Ex 056 - Motor básico em ciclo Otto longitudinal ou transversal, 
1,6 l - 16V - 4 cilindros em linha 1.595 cm³ - Turbo com sistema 
de injeção direta, potência entre 150 - 190 cv, com rotação 
máxima de até 5300 rpm - Torque 200 - 300 Nm, não incluso: 
mangueiras de resfriamento do radiador, Chicote alternador start-
stop, Coxim do motor, Catalisador acoplado ao duto de exaustão, 
Mangueira combustível, Sonda lambda, Tubulação de óleo, 
Compressor ar condicionado, Mangueira do compressor, Motor 
de partida start-stop, Alternador 3 fases, Correia do motor, ECU - 
modulo de gerenciamento do motor. 

2% 
 

Ex 057 - Motor básico em ciclo Otto longitudinal ou transversal, 
2,0 l - 16V - 4 cilindros em linha 1.991 cm³ - Turbo com sistema 
de injeção direta, potência 184 - 265 cv, com rotação máxima de 
até 6100 rpm - Torque entre 300 - 400Nm, não incluso: 
Mangueiras de resfriamento do radiador, Chicote alternador start-
stop, Coxim do motor, Catalisador acoplado ao duto de exaustão, 
Mangueira combustível, Sonda lambda, Tubulação de óleo, 

2% 
 



Compressor ar condicionado, Mangueira do compressor, Motor 
de partida start-stop, Alternador 3 fases, Correia do motor, ECU - 
modulo de gerenciamento do motor. 
Ex 058 - Motor bicombustível ou gasolina, 1,5l, 4 válvulas por 
cilindro, 3 cilindros em linha, 1499 cm³ com turbo, comando de 
válvulas variável, injeção direta, potência: 75-105 kW e torque: 
180-220 Nm para automóveis e comerciais leves.  

2% 
 

Ex 059 - Motor bicombustível ou gasolina, 2,0l, 16V, 4 cilindros 
em linha, até 1998 cm³ com turbo, comando de válvulas variável, 
injeção direta, potência: 135-250 kW e Torque: 250-500 Nm para 
automóveis e comerciais leves. 

2% 

Ex 060 - Motor gasolina, 3l, 4 válvulas por cilindro, 6 cilindros em 
linha, 2998 cm³ com turbo, comando de válvulas variável, injeção 
direta, potência: 220-330 kW e torque: 450-600 Nm para 
automóveis e comerciais leves. 

2% 
 

8708.70.90 Outros 18%  
31/12/2019 Ex 001 - Roda forjada de alumínio, usinada, polida ou não, com 

dimensões a partir de 8,25 polegadas x 22,5 polegadas para 
caminhões e ônibus  

2% 

 
Inclui no Anexo II da Resolução Camex nº 125, de 15 de dezembro de 2016, a partir de 
07/08/2019, nos códigos 3002.15.90, 3004.90.69, 3004.90.79 e 9018.90.99 da Nomenclatura 
Comum do Mercosul, os Ex-tarifários conforme a tabela abaixo: 
 
NCM Descrição Alíquota 
3002.15.90 Outros 2% 

Ex 027 - Produto imunológico na forma de medicamento, que tem como 
princípio ativo o anticorpo monoclonal anti-CTLA-4, apresentado na forma de 
doses, acondicionado em frascos-ampola 

0% 
 

Ex 028 - Produto imunológico na forma de medicamento, que tem como 
princípio ativo o anticorpo monoclonal anti-PD-1, apresentado na forma de 
doses, acondicionado em frascos-ampola 

0% 

3004.90.69 Outros 8% 
Ex 039 - Etravirina  0% 
Ex 040 - Ibrutinibe 0% 
Ex 041 - Cloridrato de Nilotinibe 0% 

3004.90.79 Outros 8% 
Ex 024 - Cloridrato de Pazopanibe 0% 
Ex 025 - Darunavir 0% 
Ex 026 - Nusinersena 0% 

9018.90.99 Outros 16% 
Ex 009 - Bisturis elétricos, com tecnologia ultrassônica 0% 

 
Inclui no Anexo II da Resolução Camex nº 125, de 15 de dezembro de 2016, pelo prazo de 12 
meses a partir de 07/08/2019, o código 7606.12.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul e 
respectivo Ex-tarifário, conforme a tabela abaixo: 
 
NCM Descrição Alíquota 
7606.12.90 Outras 12% 

Ex 001 - Chapas e tiras, folheadas ou chapeadas em uma ou em ambas as 
faces, obtidas por laminação de chapas de diferentes ligas de alumínio 

2% 
 

 
Altera no Anexo II da Resolução Camex nº 125, de 15 de dezembro de 2016, a partir de 
07/08/2019 e até 31 de dezembro de 2019 as alíquotas do Imposto de Importação para os Ex-
tarifários dos códigos 4805.92.90 e 7601.10.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul, 
conforme a tabela abaixo: 
 
NCM Descrição Alíquota Quota 
4805.92.90 Outros 12% - 

Ex 001 - Papéis próprios para fabricação de placas de gesso 
acartonado, em rolo. 

2% 15.993 
toneladas 

7601.10.00 - Alumínio não ligado 6% - 
Ex 001 - Alumínio não ligado, na forma de lingotes padrão, sow 
ou T-bar 

0% 141.250 
toneladas 

 
Prorroga no Anexo II da Resolução Camex nº 125, de 15 de dezembro de 2016, a partir de 
07/08/2019 e  até 31 de dezembro de 2019, a redução da alíquota do Imposto de Importação 
para o código 3206.11.10, conforme a tabela abaixo (para fins de preenchimento da quota, 



devem ser computadas as importações anteriormente licenciadas ao amparo do art. 1º da 
Resolução Camex nº 63, de 10 de setembro de 2018): 
 
NCM Descrição Alíquota Quota 
3206.11.10 Pigmentos tipo rutilo 6% 130.000 

toneladas 
Ex 001 - Pigmento do tipo rutilo, que contenha, em peso, 82% ou 
mais de dióxido de titânio, tratado superficialmente, a base única 
ou combinada, com alumina (Al2O3), pentóxido de difósforo 
(P2O5), óxido de potássio (K2O), sílica (SiO2) e/ou compostos 
orgânicos, apresentando ponto isoelétrico de pH igual ou superior 
a 6,5 e inferior ou igual a 8,1. 

2% 12.580 
toneladas 
 

 
Altera no Anexo II da Resolução Camex nº 125, de 15 de dezembro de 2016, a partir de 
07/08/2019,  as alíquotas do Imposto de Importação para os códigos 2916.11.10, 3004.90.99 e 
3906.90.44, conforme discriminados na tabela abaixo: 
 
NCM Descrição Alíquota 
2916.11.10 Ácido acrílico 6% 
3004.90.99 Outros 8% 
3906.90.44 Poli (acrilato de sódio), com capacidade de absorção de uma solução aquosa 

de cloreto de sódio 0,9%, em peso superior ou igual a vinte vezes o seu próprio 
peso 

8% 

 SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.319, DE 24 DE JULHO DE 2019 8479.89.99 Máquina para cortar materiais flexíveis apresentados em rolos, tais 
como laminados sintéticos, tecidos e couro artificial, por meio de faca, com 
potência de 10,5 kW, com controlador lógico programável. 
 SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.320, DE 24 DE JULHO DE 2019 8506.60.10 Pilha elétrica de ar-zinco, de 1,45 volt, com volume exterior de 0,26 
cm3, não recarregável, própria para aparelhos auditivos, denominada "Bateria 
Zinco-ar". 
 SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.321, DE 24 DE JULHO DE 2019 4016.99.90 Revestimento para tambor de correia transportadora, composto de 
pastilhas cerâmicas (30%) fixadas em manta de borracha vulcanizada não 
endurecida (70%), com a função principal de eliminar a patinação e aumentar a 
durabilidade da correia e da chapa metálica do tambor, denominado revestimento 
cerâmico. 
 SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.322, DE 25 DE JULHO DE 2019 8504.40.90 Inversor elétrico para converter corrente contínua em corrente 
alternada, próprio para bomba d'água de poços movida a energia solar, 
comercialmente denominado "gerador fotovoltaico para bombeamento". 
 SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.323, DE 25 DE JULHO DE 2019 7324.90.00 Porta rolos de papel higiênico, constituído por aço cromado (62%), 
zamac (32%) e latão (6%), destinado a ser fixado na parede de banheiros, por 
meio de parafusos, denominado comercialmente papeleira. 
 SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA Nº 98.018, DE 26 DE JULHO DE 2019 
Reforma de ofício a SC SRRF09/Diana nº 36, de 2 de maio de 2012. 9031.80.99 Aparelho para medir a impedância bioelétrica (bioimpedância) - 
através do método tetrapolar com 8 eletrodos de toque - e, em conjunto com as 
informações de idade, peso, sexo e altura fornecidas pelo usuário, avaliar a 
composição corporal, apresentando como resultados: massa de proteína, massa 
mineral, massa de gordura corporal, água corporal total, massa magra, índice de 
massa corporal, percentual de gordura corporal, idade compatível do corpo, taxa 
metabólica basal, gasto energético total, tipo corpóreo, massa magra segmentar, 
alvo (objetivo) para controle de massa de gordura corporal e massa magra. O 
equipamento possui uma base e uma coluna com tela LCD colorida de 6,4 
polegadas em seu topo, tem dimensões de 400 mm x 673 mm x 872 mm e peso 
aproximado de 24 kg. 



 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 07/08/2019 
 SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 98.324, DE 26 DE JULHO DE 2019 9031.80.99 Aparelho para pesar, medir a impedância bioelétrica (bioimpedância) 
e avaliar a composição corporal, apresentando como resultados gráficos de diversos 
parâmetros, tais como: índice de massa corporal (IMC), água extracelular (ECW), 
massa sem gordura (FFM), massa gorda (FM), consumo total de energia (TEE), 
massa muscular do esqueleto (SMM), e gordura visceral (VAT). O equipamento 
utiliza 4 (quatro) células de carga e 8 (oito) eletrodos de toque, possui uma base, 
barras laterais e uma coluna no topo da qual existe um painel de controle com tela 
de 8.4", dimensões de 97,6 cm x 125,1 cm x 85,8 cm e peso de 36 kg. 
 SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA Nº 98.018, DE 26 DE JULHO DE 2019 
Reforma de ofício a SC SRRF09/Diana nº 36/2012. NCM 9031.80.99 Aparelho para medir a impedância bioelétrica (bioimpedância) - 
através do método tetrapolar com 8 eletrodos de toque - e, em conjunto com as 
informações de idade, peso, sexo e altura fornecidas pelo usuário, avaliar a 
composição corporal, apresentando como resultados: massa de proteína, massa 
mineral, massa de gordura corporal, água corporal total, massa magra, índice de 
massa corporal, percentual de gordura corporal, idade compatível do corpo, taxa 
metabólica basal, gasto energético total, tipo corpóreo, massa magra segmentar, 
alvo (objetivo) para controle de massa de gordura corporal e massa magra. O 
equipamento possui uma base e uma coluna com tela LCD colorida de 6,4 
polegadas em seu topo, tem dimensões de 400 mm x 673 mm x 872 mm e peso 
aproximado de 24 kg. 

 
 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 15/08/2019 

 DECRETO 9971, DE 14 DE AGOSTO DE 2019 
Altera, a partir de 15/08/2019, as alíquotas do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - IPI incidentes sobre os produtos classificados no código 9504.50.00 (40%), 9504.50.00 Ex 01 (32%) e 9504.50.00 Ex 02 (16%), 
conforme a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, 
aprovada pelo Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de 2016. 
 CIRCULAR SECEX 48, DE 14 DE AGOSTO DE 2019 
Inicia revisão da medida antidumping instituída pela Resolução CAMEX nº 67, de 14 
de agosto de 2014, publicada no D.O.U de 15 de agosto de 2014, aplicada às 
importações brasileiras de pirofosfato ácido de sódio (SAPP), comumente 
classificado no subitem 2835.39.20 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - 
NCM, originárias do Canadá, da China e dos Estados Unidos da América - EUA, e de 
dano à indústria doméstica decorrente de tal prática. 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. Essas medidas 
permanecerão em vigor, no curso desta revisão. 
 CIRCULAR SECEX 50, DE 14 DE AGOSTO DE 2019 
Inicia revisão do direito antidumping instituído pela Resolução Camex nº68, de 14 
de agosto de 2014, publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) de 15 de agosto 
de 2014, aplicado às importações brasileiras de resina de policloreto de vinila 
obtida por processo de suspensão (PVC-S), comumente classificadas no subitem 3904.10.10 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, originárias da China e 
da Coreia do Sul. 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. Essas medidas permanecerão em vigor, no curso desta 
revisão. 
 
 
 



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. 
 

 


