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BOLETIM CENPEC Nº 85 

 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 20.04 Posição 38.22 
Posição 39.07 Posição 39.26 
Posição 83.01 Posição 84.52 
Posição 90.18   

 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 04/01/2021 
 RESOLUÇÃO GECEX Nº 138, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 Altera a Lista de Autopeças Não Produzidas, constantes dos Anexos I e II da Resolução nº 23, de 30 de dezembro de 2019, do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior.  RESOLUÇÃO GECEX Nº 139, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 Altera as Listas de Autopeças não Produzidas, constantes dos Anexos I e II da Resolução nº 102, de 17 de dezembro de 2018, da Câmara de Comércio Exterior.  RESOLUÇÃO GECEX Nº 140, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 Fica encerrada a avaliação de escopo e determinado que as importações de batatas pré-fritas congeladas, sem cobertura, borrifadas com especiarias não estão sujeitas à aplicação das medidas antidumping sobre as importações de batatas congeladas (usualmente classificadas no subitem 2004.10.00 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM) da Alemanha, Bélgica, França e Países Baixos, instituídas pela Resolução CAMEX nº 6, de 16 de fevereiro de 2017, publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) de 17 de fevereiro de 2017, retificada pela Resolução CAMEX nº 1-SEI, de 29 de maio de 2017, publicada no D.O.U. de 30 de maio de 2017. 

 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 06/01/2021 
 RESOLUÇÃO GECEX Nº 142, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 Reaplica o direito antidumping definitivo, que havia sido aplicado por um prazo de até 5 (cinco) anos e suspenso, às importações brasileiras de cadeados, comumente classificados no subitem 8301.10.00 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - 



NCM, originárias da China, a ser recolhido sob a forma de alíquota específica fixada em dólares estadunidenses por quilograma a ser aplicada sobre o valor aduaneiro da mercadoria. Esta Resolução não se aplica aos cadeados para uso em bicicletas, motocicletas e notebooks, classificados no código 8301.10.00 da NCM. Considera-se cadeado para bicicletas aquele cujo bloqueio é realizado por cabo de aço ou corrente, incorporado ao corpo, em substituição à haste. Considera-se cadeado para motocicletas: a) aquele cujo bloqueio é realizado por cabo de aço ou corrente, incorporado ao corpo em substituição à haste; b) aquele com estrutura metálica tubular articulada reforçada, com ou sem cobertura plástica, com bloqueio por haste tipo "U", passante regulável ou fixa; e c) aquele para freio a disco, com bloqueio por pino com acionamento manual. Considera-se cadeado para notebook aquele utilizado em computadores portáteis, CPU's e periféricos, com bloqueio por cabo de aço incorporado ao dispositivo de travamento. 
  DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 07/01/2021 

 RESOLUÇÃO GECEX Nº 143, DE 6 DE JANEIRO DE 2021 Altera para dois por cento, por um período de cento e oitenta dias, conforme quota discriminada na tabela abaixo, a alíquota ad valorem do Imposto de Importação das mercadorias classificadas no seguinte código da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM:  
NCM Descrição Quota 
3907.40.90 Outros  

Ex 002 - Em grânulos (pellets) 10.000 toneladas 
 Altera para zero por cento, por um período de trezentos e sessenta e cinco dias, conforme quota discriminada na tabela abaixo, a alíquota ad valorem do Imposto de Importação das mercadorias classificadas no seguinte código da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM:  
NCM Descrição Quota 
8452.10.00 - Máquinas de costura de uso doméstico 500.000 unidades 
 Esta Resolução entrará em vigor a partir de 14/01/2021.  RESOLUÇÃO GECEX Nº 144, DE 6 DE JANEIRO DE 2021 Inclui no Anexo Único da Resolução Gecex nº 17, de 17 de março de 2020, do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, os itens abaixo relacionados.  
NCM Descrição 
9018.31.11 De capacidade inferior ou igual a 2 cm3 
9018.31.19 Outras 
9018.31.90 Outras 
9018.32.19 Outras 
9018.39.10 Agulhas 
 Esta Resolução entrará em vigor  a partir de 08/01/2021.   RESOLUÇÃO GECEX Nº 145, DE 6 DE JANEIRO DE 2021 Suspende a aplicação, por razões de interesse público, até 30 de junho de 2021, do direito antidumping às importações brasileiras de seringas descartáveis de uso geral, de plástico, com capacidade de 1ml, 3ml, 5 ml, 10 ml ou 20 ml, com ou sem agulhas, comumente classificadas nos itens 9018.31.11 e 9018.31.19 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, originárias da China.  

 



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 15/01/2021 – EDIÇÃO EXTRA 
 RESOLUÇÃO GECEX Nº 146, DE 15 DE JANEIRO DE 2021 Concede redução temporária, para zero por cento, da alíquota do Imposto de Importação ao amparo do artigo 50, alínea d, do Tratado de Montevidéu de 1980, internalizado pelo Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981, tendo por objetivo facilitar o combate à pandemia do Corona Vírus / Covid-19. Ficam incluídos no Anexo Único da Resolução nº 17, de 17 de março de 2020, do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior os itens relacionados no Anexo Único desta Resolução. Esta Resolução entra em vigor em 16 de janeiro de 2021.  RESOLUÇÃO GECEX Nº 147, DE 15 DE JANEIRO DE 2021 Suspende a aplicação, a partir de 16/01/2021, por razões de interesse público, até 30 de junho de 2021, do direito antidumping às importações brasileiras de tubos de plástico para coleta de sangue a vácuo, comumente classificadas nos itens 3822.00.90, 3926.90.40 e 9018.39.99 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, originárias da Alemanha, China, Estados Unidos e Reino Unido, tendo por objetivo facilitar o combate à pandemia do Corona Vírus / Covid-19.  
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. 
 

 


