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BOLETIM CENPEC Nº 53 

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 28.32 Posição 40.11 
Posição 75.07 Posição 90.01 
Posição 90.18 Posição 96.03  

 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 05/09/2019 
 CIRCULAR SECEX 54, DE 4 DE SETEMBRO DE 2019 
Prorroga por até dois meses, a partir de 23 de setembro de 2019, o prazo para 
conclusão da revisão de final de período da medida antidumping aplicada às 
importações brasileiras de escovas para cabelo, usualmente classificadas no item 9603.29.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, originárias da China, 
iniciada por intermédio da Circular SECEX no 58, de 22 de novembro de 2018, 
publicada no Diário Oficial da União - D.O.U. de 23 de novembro de 2018. 

 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 10/09/2019 
 PORTARIA SECINT 531, DE 20 DE AGOSTO DE 2019 (RETIFICAÇÃO) 
Altera a redação do Ex-tarifário 388 do código NCM 8457.10.00 e dos Ex-tarifários 
530 e 531 do código NCM 8477.80.90. 

 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 13/09/2019 
 CIRCULAR SECEX 55, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019 
Prorroga por até dois meses, a partir de 16 de novembro de 2019, o prazo para 
conclusão da revisão de final de período da medida antidumping aplicada às 
importações brasileiras de pneus novos de borracha dos tipos utilizados em 
automóveis de passageiros, de construção radial, das séries 65 e 70, aros 13" e 
14", e bandas 165, 175 e 185, comumente classificadas no código 4011.10.00 da 
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, originárias do Reino da Tailândia, da 
República da Coreia, do Taipé Chinês e da Ucrânia, iniciada por intermédio da 
Circular SECEX no 1, de 15 de janeiro de 2019, publicada no Diário Oficial da União 
- D.O.U. de 16 de janeiro de 2019. 

 



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 16/09/2019 
 PORTARIA SECINT 1.683, DE 11 DE SETEMBRO 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, pelo prazo de 12 meses, a partir de 18/09/2019, conforme quotas 
discriminadas na tabela abaixo: 
 
NCM Descrição Alíquota 
2832.10.10 De dissódio  

Ex 001 - Metabissulfito de sódio, com teor de Na2S2O5 igual ou superior a 
98%, em peso 

24.650 
toneladas 

7507.12.00 De ligas de níquel  
Ex 001 - Tubos de liga de níquel-cromo-molibdênio, de diâmetro externo igual 
ou superior a 114,3 mm, mas não superior a 406,4 mm, próprios para 
revestimento interno de outros tipos de tubos de ferro ou aço. 

2.500 
toneladas 
 

9001.30.00 Lentes de contato  
Ex 001 - Lentes de contato, de silicone-hidrogel, concebidas para o tratamento 
de miopia, hipermetropia e astigmatismo 

6.500.000 
unidades 

9018.90.92 Aparelhos para medida da pressão arterial  
Ex 001 - Braçadeiras, dos tipos para serem aplicados em braços ou pulsos, 
próprias para serem utilizadas em aparelhos para medida da pressão arterial 

2.500.000 
unidades 
 

 PORTARIA SECINT 2.023, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019 
Altera para zero por cento, a partir de 18/09/2019 e até 31 de dezembro de 2020, 
as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre diversos Bens 
de Informática e Telecomunicação, na condição de Ex-tarifários. Altera a redação 
de alguns Bens de Informática e Telecomunicação, na condição de Ex-tarifários. 
 PORTARIA SECINT 2.024, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019 
Altera para zero por cento, a partir de 18/09/2019 e 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 Bens de Capital, 
na condição de Ex-tarifários. Revoga alguns Ex-tarifários referentes a Bens de 
Capital. 
 
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. 
 



 


