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BOLETIM CENPEC Nº 61 

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 03.03 Posição 28.15 
Posição 28.33 Posição 29.02 
Posição 30.04 Posição 32.06 
Posição 32.15 Posição 39.07 
Posição 39.08 Posição 48.05 
Posição 60.01 Posição 76.01 Posição 54.02
Posição 76.07 Posição 81.04 
Posição 85.37 Posição 87.16  

 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 09/01/2020 
 RESOLUÇÃO CAMEX Nº 26, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 
Inclui, a partir de 16/01/2020, no Anexo II da Resolução da Câmara de Comércio Exterior nº 125, de 15 de 
dezembro de 2016, pelo prazo de doze meses, os produtos conforme descrições, alíquotas e quotas 
discriminadas abaixo: 
 
NCM Descrição Alíquota % Quota 
8716.39.00 -- Outros 35  

Ex 001 - Semirreboques modulares hidráulicos, com um ou 
mais módulos de 3 a 8 linhas de eixos, com cada linha de 
eixo composta por até 8 pneus, com suspensões hidráulicas 
ligadas por barras de direção, e sistema de ajuste de altura 
da plataforma em relação ao nível do solo, nos sentidos 
longitudinal e transversal 

2 35 unidades 

6001.92.00 -- De fibras sintéticas ou artificiais 26  
Ex 001 - Veludos em tecido de malha por urdidura, que 
contenham, em peso, 100% de fios de multifilamentos 
contínuos de poliéster, de peso igual ou superior a 150 g/m², 
com felpa igual ou superior a 3 mm em ambos os lados 

2 55.000 
toneladas 

3215.19.00 -- Outras 14  
Ex 001 - Para estamparia digital têxtil, exceto as reativas 2 860 

toneladas 
3907.40.90 Outros 14  

Ex 001 - Policarbonato na forma de pó ou flocos 2 35.040 
toneladas 

  



Inclui no Anexo II da Resolução da Câmara de Comércio Exterior nº 125, de 15 de dezembro de 2016, 
pelo prazo de doze meses, a partir de 23 de janeiro de 2020 conforme descrição, alíquota e quota 
discriminada abaixo: 
 
NCM Descrição Alíquota % Quota 
3215.11.00 -- Pretas 14  

Ex 001 - Para estamparia digital têxtil, exceto as reativas 2 545 
toneladas 

 
Inclui no Anexo II da Resolução da Câmara de Comércio Exterior nº 125, de 15 de dezembro de 2016, 
pelo prazo de doze meses, a partir de 1º de fevereiro de 2020 conforme descrição, alíquota e quota 
discriminada abaixo: 
 
NCM Descrição Alíquota % Quota 
7607.11.90 Outras 12  

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

2 2.137 
toneladas 

 
Inclui, a partir de 16/01/2020, no Anexo II da Resolução no 125, de 15 de dezembro de 2016, o Ex-
tarifário 042 no código 3004.90.69 da Nomenclatura Comum do Mercosul, conforme descrição e alíquota 
discriminada abaixo: 
 
NCM Descrição Alíquota % 
3004.90.69 Outros 8 

Ex 042 - Dicloridrato de sapropterina destinada ao tratamento de 
fenilcetonúria - Medicamento. 

0 

 RESOLUÇÃO CAMEX Nº 27, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 REPUBLICADA EM 13/01/2020 
Altera para dois por cento a alíquota ad valorem do Imposto de Importação da mercadoria classificada no 
seguinte código da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, pelo prazo de doze meses, a partir de 
28 de dezembro de 2019, conforme quotas discriminadas na tabela abaixo: 
 
NCM DESCRIÇÃO QUOTA 
2815.12.00 -- Em solução aquosa (lixívia de soda cáustica)  

Ex 001 - Para uso exclusivo na produção de alumina (ou óxido de 
alumínio)  

88.000 toneladas 
(base úmida) 

A quota relativa ao código 2815.12.00 da NCM somente poderá ser distribuída para as empresas que 
utilizam a soda cáustica para a produção de alumina (Classificação Nacional de Atividades Econômicas - 
CNAE 2441). 
 
Altera para dois por cento a alíquota ad valorem do Imposto de Importação da mercadoria classificada no 
seguinte código da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, pelo prazo de doze meses, a partir de 
31 de janeiro de 2020, conforme quotas discriminadas na tabela abaixo: 
 
NCM DESCRIÇÃO QUOTA 
2833.11.10 Anidro  

Ex 001 - Para fabricação de detergentes em pó por secagem em 
torre spray e por dry mix 

910.000 toneladas 

 RESOLUÇÃO CAMEX Nº 28, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 
Altera para dois por cento as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação das mercadorias 
classificadas no seguinte código da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, pelo prazo de doze 
meses a partir de 16/01/2020, conforme quotas discriminadas na tabela abaixo: 
 
NCM DESCRIÇÃO QUOTA 
8537.20.90 Outros  

Ex 001 - Equipamentos do tipo "Generator Circuit Breaker System", 
conhecidos comercialmente como Disjuntores de Gerador Trifásico, 
com tensão máxima nominal de 33 kV, corrente nominal superior ou 
igual 5,95 kA e inferior ou igual à 50 kA, corrente de curto-circuito 
simétrica superior ou igual à 63 kA e inferior ou igual à 300 kA 

170 unidades 
 

Ex 002 - Equipamentos do tipo "Plug and Switch System", 
conhecidos como "módulos isolados a gás para proteção, conexão e 
manobra de transformadores, geradores ou circuitos alimentadores 
de alta tensão, em subestações de energia elétrica", com tensão 
nominal de trabalho igual ou superior a 72,5 kV, compostos de 
chaves seccionadoras, dispositivos de controle local e dispositivos 
auxiliares, podendo conter também, na sua montagem, chaves de 
aterramento, disjuntores, transformadores para medição de corrente 
e/ou potencial e supressores de surto 

170 unidades 



Altera para dois por cento a alíquota ad valorem do Imposto de Importação da mercadoria classificada no 
seguinte código da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, pelo prazo de doze meses, a partir de 
30 de dezembro de 2019, conforme quotas discriminadas na tabela abaixo: 
 
NCM DESCRIÇÃO QUOTA 
3907.61.00 De um índice de viscosidade de 78 ml/g ou mais  

Ex 001 - Poli(tereftalato de etileno) pós-condensado, com 
viscosidade intrínseca superior ou igual a 0,98 dl/g e inferior ou igual 
a 1,10 dl/g 

10.000 toneladas 

Altera para dois por cento a alíquota ad valorem do Imposto de Importação da mercadoria classificada no 
seguinte código da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, pelo prazo de doze meses, a partir de 
2 de janeiro de 2020, conforme quotas discriminadas na tabela abaixo: 
 
NCM DESCRIÇÃO QUOTA 
5402.47.10 Crus  

Ex 001 - Filamento elástico bicomponente de poliésteres, não 
texturizado, denominado "Elastomultiéster" 

2.200 toneladas 

 RESOLUÇÃO CAMEX Nº 29, DE 30 DE DEZEMBRO 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 Informática e 
Telecomunicação, na condição de Ex-tarifários. Altera a redação de alguns Ex-
tarifários. Revoga alguns Ex-tarifários. Vigência a partir de 16/01/2020.  RESOLUÇÃO CAMEX Nº 30, DE 30 DE DEZEMBRO 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 diversos Ex-
tarifários. Vigência a partir de 13/01/2020. 

 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 10/01/2020 
 RESOLUÇÃO CAMEX Nº 31, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 
Encerra a avaliação de interesse público instaurada por meio da Circular Secex nº 
17, de 3 de abril de 2019, sem a suspensão da exigibilidade das medidas 
antidumping definitivas aplicadas às importações brasileiras de magnésio metálico, 
comumente classificadas no subitem 8104.11.00 da Nomenclatura Comum do 
Mercosul - NCM, originárias da China, nos termos da Resolução Camex nº 91, de 24 
de setembro de 2015, e originárias da Rússia, nos termos da Resolução Camex nº 
18, de 27 de março de 2018. 
 RESOLUÇÃO CAMEX Nº 32, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 
Inclui no Anexo II da Resolução da Câmara de Comércio Exterior no 125, de 15 de dezembro de 2016, a 
partir de 17/01/2020 e até 30 de junho de 2020, os produtos conforme descrições, alíquotas e quotas a 
seguir discriminadas: 
 
NCM Descrição Alíquota 

% 
Quota 

2833.29.60 De cromo 2% 25.000 toneladas 
2902.43.00 -- P-Xileno 0% 145.000 toneladas 
3206.11.10 Pigmentos tipo rutilo 6% 50.000 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% 4.836 toneladas 

3908.10.24 Poliamida-6 ou Poliamida-6,6, sem carga   
Ex 001 - Poliamida 6, sem carga, com viscosidade relativa 
superior ou igual a 2,38 e inferior ou igual a 2,46. 

2% 3.600 toneladas 

Ex 002 - Poliamida-6, com viscosidade, em ácido sulfúrico, 
superior ou igual a 128 cm3/g e inferior ou igual a 154 
cm3/g. 

2% 3.500 toneladas 

4805.92.90 Outros   
Ex 001 - Papéis próprios para fabricação de placas de 
gesso acartonado, em rolo. 

2% 15.993 toneladas 

7601.10.00 - Alumínio não ligado   



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

0% 150.000 toneladas 

 
Prorroga, no Anexo II da Resolução da Câmara de Comercio Exterior no 125, de 15 de dezembro de 
2016, a partir de 10 de fevereiro de 2020, o produto conforme descrição, alíquota e quota a seguir 
discriminada. 
 
NCM Descrição Alíquota Quota Período 
0303.53.00 -- Sardinhas (Sardina pilchardus, 

Sardinops spp., Sardinella spp.) 
(Sardinha (Sardina pilchardus) e 
sardinelas (Sardinops spp., 
Sardinella spp.)*), anchoveta 
(espadilha*) (Sprattus sprattus) 

0% 55.000 toneladas Até 30/06/2020 

55.000 toneladas De 01/07/2020 a 
31/12/2020 

 
As importações anteriormente licenciadas ao amparo dos incisos X, LI, CXXIV, CXXVIII e CXXIX do art. 
1º do Anexo III da Portaria SECEX nº 23, de 14 de julho de 2011, serão deduzidas dos montantes de 
cotas já disponibilizados para cada produto. Os valores restantes serão adicionados às quantidades 
concedidas nesta Resolução. 
 
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. 
 

 


