
Alguns produtos foram contemplados com o benefício de alíquota zero. Na 

tabela abaixo você encontra todas as alterações organizadas por resolução, 

a tabela também está separada por cores: 

  

 

 

(*) veja a descrição completa das NCMs clicando nas legislações abaixo. 

 

LEGISLAÇÃO 
EM VIGOR 
A PARTIR 

DE  

NCM  DESCRIÇÃO  
LEGISLAÇÃO 

ALTERADA 

RESOLUÇÃO 

Nº 17, DE 17 
DE MARÇO 
DE 2020 - 

Concede 
redução 

temporária da 
alíquota do 
Imposto de 

Importação 

18/03/2020 ANEXO ÚNICO 
Resolução Nº 17, 

DE 17/03/2020 

18/03/2020 código 4015.19.00 

Resolução nº 98, 
de 07 de 

dezembro de 
2018. 

RESOLUÇÃO 

Nº 22, DE 25 
DE MARÇO 

DE 2020 - 
Concede 
redução 

temporária, 
para zero 

porcento, da 
alíquota do 
Imposto de 

Importação 

26/03/2020 ANEXO ÚNICO 
Resolução Nº 17, 

DE 17/03/2020 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA 

  EXCLÚIDAS E/OU REVOGADAS 

  ALTERADAS 

  INCLUÍDAS 
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No dia 1º de abril de 2020 foram emitidas as resoluções, 24, 25, 26, 27, 

28, 29 e 30 que alteram as NCM’s abaixo relacionadas.  

 

LEGISLAÇÃO 
EM VIGOR A 
PARTIR DE  

NCM  DESCRIÇÃO  
LEGISLAÇÃO 
ALTERADA 

RESOLUÇÃO Nº 

24, DE 1º DE 
ABRIL DE 2020 

1º/05/2020 2841.30.00  
 Dicromato de 
sódio 

Resolução Nº 

125, DE 
15/12/2016 1º/05/2020 9508.90.90   

RESOLUÇÃO Nº 

25, DE 1º DE 
ABRIL DE 2020 

1º/05/2020 3904.30.00 

Copolímeros de 

cloreto de vinila e 
acetato de vinila 

Portaria SECINT 

Nº 390 DE 
06/05/2019 

1º/05/2020 2915.40.10 
Ácido 
Monocloroacético 

PORTARIA Nº 

468, DE 
27/06/2019 1º/05/2020 2921.19.23 

Monoisopropilamina 

e seus sais 

1º/05/2020 3904.90.00 

Outros 
PORTARIA 

SECINT Nº 504, 

DE 19/07/2019 

Ex: Poli(cloreto de 

vinila) clorado, em 
pó 

RESOLUÇÃO Nº 

26, DE 1º DE 
ABRIL DE 2020 

07/04/2020 9032.89.29 
Ex 050 - Unidade 
de controle (ECU) 

(...) 

RESOLUÇÃO Nº 

102, DE 
17/12/2018 

07/04/2020 8409.91.90 

Ex 018 - Injetor de 

combustível de alta 
pressão (...) 

07/04/2020 8409.91.90 

Ex 014 - 
Distribuidor de 
combustível para 

linha de alta 
pressão (...) 

07/04/2020 8409.99.12 
Ex 004 - Bloco de 

ferro fundido (...) 

07/04/2020 8409.99.99 
Ex 002 - Tubo de 
alta pressão (...) 

07/04/2020 8413.30.10 
Ex 001 - Bomba de 
pressurização 

mecânica (...) 

07/04/2020 8413.60.11 

Ex 012 - Conjunto 

de bombas 
hidráulicas (...) 

07/04/2020 8413.60.90 
Ex 027 - Conjunto 
de bombas 

hidráulicas (...) 

07/04/2020 8413.70.90 
Ex 026 - Supply 

Module (...) 

07/04/2020 8414.90.39 

Ex 032 - Rotor de 

turbina fundido à 
vácuo (...) 
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07/04/2020 

8415.20.10 

Ex 001 - Módulo de 

controle de 
velocidade (...) 

07/04/2020 8421.90.90 
Ex 123 - Tubo de 
calibração e 

filtragem (...) 

07/04/2020 8481.20.90 

Ex 020 - Conjunto 

de válvulas para 
controle (...) 

07/04/2020 8482.10.90 
Ex 002 - 
Rolamento de giro 
(...) 

07/04/2020 8483.10.19 
Ex 006 - 
Virabrequim de 

ferro fundido (...) 

07/04/2020 8483.90.00 

Ex 003 - Eixo 

redondo estriado 
(...) 

07/04/2020 8527.21.00 
Ex 001 - Módulo 
eletrônico (...) 

07/04/2020 8537.10.90 
Ex 005 - Central de 
fusíveis (...) 

07/04/2020 8708.50.99 
Ex 002 - Diferencial 
Simples (...) 

07/04/2020 8708.50.99 

Ex 023 - Kit caixa 
dos satélites e 
conjunto de 

engrenagens em 
aço na redução 

5,63. 

07/04/2020 8708.99.90 

Ex 018 - Tubo aço 

com tratamento 
externo e interno 
(...) 

07/04/2020 8708.99.90 
Ex 017 - Comando 
de mudanças de 

marchas (...) 

07/04/2020 9026.90.10 

Ex 002 - Cursor de 

contatos metálicos 
segmentado (...) 

07/04/2020 9032.20.00 
Ex 003 - Sensor de 
pressão de óleo 

(...) 

07/04/2020 9032.89.21 

Ex 011 - Válvula 

utilizada no 
sistema de freios 
(...) 

07/04/2020 9032.89.21 

Ex 008 - Válvula 
utilizada no 

sistema de 
freios(...) 



07/04/2020 

9032.89.23 

Ex 010 - Unidade 

de controle 
eletrônico (...) 

07/04/2020 9032.89.29 
Ex 020 - Módulos 
eletrônicos para o 

gerenciamento (...) 

07/04/2020 9032.89.29 

Ex 046 - Módulo 

eletrônico para 
gerenciamento (...) 

07/04/2020 9032.89.81 
Ex 001 - Sensor de 
Pressão (...) 

07/04/2020 9401.20.00 
Ex 006 - Banco 
dianteiro (...) 

RESOLUÇÃO Nº 

27, DE 1º DE 
ABRIL DE 2020 

07/04/2020 
ANEXO I - Lista de Autopeças 
destinadas à produção 

Resolução nº 

23, de 
30/12/2019 

07/04/2020 

ANEXO II - Lista de autopeças 

grafadas na Nomenclatura 
Comum do Mercosul como bens 
de capital ou bens de 

informática e telecomunicação. 

07/04/2020 8421.29.90 

Ex 004 - Filtro 

utilizado em 
injetores de 

combustível (...) 

07/04/2020 8512.20.22 

Ex 004 - Conjunto 

de indicadores 
luminosos (...) 

07/04/2020 8505.19.10 

Ex 010 - Pastilha 
de ferrita em 
formato de arco 

(...) 

07/04/2020 8505.19.10 

Ex 011 - Pastilha 

de ferrita em 
formato de arco 

(...) 

07/04/2020 8545.20.00 

Ex 003 - Escova de 

carvão com seção 
quadrada (...) 

07/04/2020 8536.90.90 
Ex 013 - Supressor 
de ruídos (...) 

RESOLUÇÃO Nº 

28, DE 1º DE 
ABRIL DE 2020 - 

redução 
temporária para 
0% a alíquota 

do I.I. 

1º/04/2020 

ANEXO ÚNICO - As mercadorias 

somente terão redução da 
alíquota do Imposto de 

Importação a zero quando 
utilizadas no enfrentamento ao 

Corona Vírus / Covid-19. 

Resolução Nº 
17, DE 

17/04/2020 

1º/04/2020 2207.10.90 

Ex 001 - Exceto 
para fins 

carburantes, 
conforme 

especificações 

Resolução nº. 

22, de 
25/03/2020 
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determinadas pela 

Agência Nacional 
do Petróleo - ANP 

1º/04/2020 3002.12.29 

Ex 001 - 
Imunoglobulina G 

(IgG) e 
Imunoglobulina M 
(IgM) 

RESOLUÇÃO Nº 
29, DE 1º DE 

ABRIL DE 2020 - 
Altera para 0% 

as alíquotas do 
I.I. incidentes 
sobre os Bens 

de Informática e 
Telecomunicação 

03/04/2020 ANEXO ÚNICO 

RESOLUÇÃO Nº 
15, DE 

19/02/2020 
03/04/2020 8517.61.49 

Ex 001 - Estações 

base de 
telecomunicação 
militar por satélite 

(...) 

03/04/2020 8543.70.99 

Ex 186 - Aparelhos 

de reconhecimento 
de padrões de voz 

(...) 

Portaria nº 511, 
de 26/07/2019 

RESOLUÇÃO Nº 
30, DE 1º DE 

ABRIL DE 2020 - 

Altera para0% 
as alíquotas do 

Imposto de 
Importação 

incidentes sobre 

os Bens de 
Capital 

03/04/2020 ANEXO ÚNICO 

Resolução nº 

14, de 
19/02/2020 

03/04/2020 
 

8420.91.00 

Ex 005 - Cilindros 
(rolos) térmicos 
(...) 

Resolução n° 
51, de 

05/07/2017 

03/04/2020 8412.29.00 
Ex 022 - Motores 

hidráulicos (...) 

Resolução n° 
90, de 

13/12/2017 

03/04/2020 8479.89.99 
Ex 208 - 
Suspensores de 
liner (...) 

03/04/2020 8451.40.29 

Ex 006 - Máquinas 
para lavar e tingir 

peças de roupas 
(...) 

03/04/2020 8421.21.00 
Ex 031 - Módulos 
de filtração 

submergíveis (...) 

Resolução nº 
15, de 

28/02/2018 

03/04/2020 8477.10.11 

Ex 053 - Máquinas 

injetoras 
horizontais 
elétricas (...) 

03/04/2020 8479.82.90 

Ex 119 - 
Trituradores de 

resíduos sólidos 
(...) 

03/04/2020 8464.90.19 
Ex 154 - Máquinas 
biseladoras 

retilíneas (...) 

Resolução nº 
31, de 

02/05/2018 

RESOLUÇÃO Nº 
30, DE 1º DE 

ABRIL DE 2020 - 
Altera para0% 

03/04/2020 8443.39.10 

Ex 221 - Máquinas 
para impressão 

digital em papel 
(...) 

Resolução nº 
44, de 

28/06/2018 
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as alíquotas do 

Imposto de 
Importação 

incidentes sobre 
os Bens de 

Capital 

03/04/2020 8479.89.99 

Ex 513 - Ancoras 

cisalháveis 
localizadoras (...) 

03/04/2020 9027.50.40 

Ex 002 - 
Sacarímetros 

modulares 
circulares (...) 

Resolução nº 
55, de 

10/08/2018 

03/04/2020 8431.20.11 

Ex 044 - 
Componentes para 
empilhadeiras 

autopropulsadas 
(...) 

Resolução nº 
61, de 

31/08/2018 

03/04/2020 8443.11.90 

Ex 012 - Máquinas 
de impressão 

"offsete" 
intermitente (...) 

Resolução nº 

73, de 
05/10/2018 

03/04/2020 8477.10.19 

Ex 033 - Máquinas 
injetoras 
horizontais 

elétricas (...) Resolução nº 
96, de 

07/12/2018 

03/04/2020 8466.93.20 

Ex 008 - 

Trocadores 
automáticos de 

ferramentas ISO 40 
ou ISO 50 (...) 

03/04/2020 8422.30.29 

Ex 817 - Máquinas 
ensacadoras de 
péletes de madeira 

(...) 

Portaria nº 220, 
de 25/02/2019 

RESOLUÇÃO Nº 

30, DE 1º DE 
ABRIL DE 2020 - 
Altera para0% 

as alíquotas do 
Imposto de 

Importação 
incidentes sobre 

os Bens de 

Capital 

03/04/2020 8421.99.99 
Ex 058 - Discos 
hidráulicos (...) 

Portaria nº 440, 
de 10/06/2019 

03/04/2020 8422.30.29 

Ex 829 - Máquinas 
automáticas 

horizontais 
eletrônicas (...) 

03/04/2020 8462.99.20 
Ex 034 - Máquinas 
para conformação 

de pescoço (...) 

03/04/2020 9018.90.10 

Ex 047 - Bombas 

de infusão 
volumétrica de 
pequeno porte (...) 

Portaria nº 510, 
de 26 de julho 

de 2019 

03/04/2020 9018.90.10 
Ex 048 - Bombas 
de seringa ou 

peristáltica (...) 

03/04/2020 8439.10.30 

Ex 032 - 

Desfibradores 
totalmente 

automáticos (...) 

Portaria nº 531, 
de 20/08/2019 
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03/04/2020 

8421.21.00 

Ex 139 - Unidades 

de tratamento de 
chorume (...) 

Portaria nº 
2024, de 

12/09/2019 

03/04/2020 8477.10.19 
Ex 045 - Máquinas 
de moldar plásticos 

(...) 

03/04/2020 9018.19.80 

Ex 075 - Monitores 

multiparamétricos 
de sinais vitais (...) 

03/04/2020 9018.19.80 

Ex 088 - 
Instrumentos 
computadorizados 

(...) 

RESOLUÇÃO Nº 
30, DE 1º DE 

ABRIL DE 2020 - 
Altera para0% 
as alíquotas do 

Imposto de 
Importação 

incidentes sobre 
os Bens de 

Capital 

03/04/2020 8504.40.90 

Ex 017 - Inversores 

de frequência 
monofásicos (...) 

Portaria nº 

3533, de 25 
/09/2019 

03/04/2020 8465.99.00 
Ex 157 - Máquinas-

ferramentas (...) Resolução nº 
02, de 

22/10/2019 03/04/2020 8483.40.10 

Ex 294 - Módulos 

para multiplicação 
(...) 

03/04/2020 8413.81.00 

Ex 049 - Bombas 
de transferência 

elétrica de palhetas 
(...) 

Resolução nº 
14, de 

19/11/2019 

03/04/2020 8419.32.00 

Ex 042 - Secadores 
montados em 
estrutura de 

alumínio (...) 

03/04/2020 8443.19.90 

Ex 149 - Máquinas 

de impressão a 
laser de fibra óptica  

(...) 

03/04/2020 8479.89.99 

Ex 627 - Máquinas 

lavadoras 
automáticas (...) 

03/04/2020 9027.80.99 
Ex 441 - 
Analisadores 
automáticos (...) 

03/04/2020 8479.89.99 
Ex 206 - Máquinas 
automáticas para 

metalização (...) 

RESOLUÇÃO Nº 
30, DE 1º DE 

ABRIL DE 2020 - 
Altera para0% 
as alíquotas do 

Imposto de 
Importação 

incidentes sobre 

03/04/2020 8422.30.10 
Ex 098 - Máquinas 
automáticas (...) 

Resolução nº 

30, de 
30/12/2019 

03/04/2020 8479.20.00 
Ex 034 - 
Dispositivos 

estáticos (...) 

03/04/2020 8481.80.99 

Ex 091 - Válvulas 

redirecionadoras 
(...) 
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os Bens de 

Capital 
03/04/2020 8462.21.00 

Ex 268 - Máquinas 
curvadeiras (...) 

03/04/2020 8479.89.99 
Ex 161 - Máquinas 
de rebobinamento 

automático (...) 

03/04/2020 9027.10.00 

Ex 162 - 

Analisadores 
portáteis de fluxo 

de gás (...) 

03/04/2020 9031.80.99 

Ex 020 - 

Equipamentos para 
ensaios não-
destrutivos (...) 

03/04/2020 8483.40.10 
Ex 295 - Caixas de 

engrenagem (...) 

RESOLUÇÃO Nº 

30, DE 1º DE 
ABRIL DE 2020 - 

Altera para0% 
as alíquotas do 

Imposto de 

Importação 
incidentes sobre 

os Bens de 
Capital 

03/04/2020 8422.40.90 
Ex 882 - Máquinas 
elétricas para 

embalar frutas 

Resolução nº 

11, de 
30/01/2020 

03/04/2020 8462.99.90 
Ex 075 - Prensas 
mecânicas (...) 

03/04/2020 8479.10.90 

Ex 072 - 
Equipamentos para 

varrição de ruas 
(...) 

03/04/2020 8479.82.10 
Ex 226 - Unidades 
móveis (...) 

03/04/2020 9027.30.20 

Ex 069 - 
Equipamentos 

portáteis de análise 
(...) 

03/04/2020 9027.80.99 

Ex 458 - 
Equipamentos para 
monitoramento 

(...) 

03/04/2020 8477.10.21 
Ex 059 - Máquinas 
de moldar (...) 

03/04/2020 8504.40.90 
Ex 035 - Inversores 
fotovoltaicos 

monofásicos (...) 

03/04/2020 8504.40.90 

Ex 036 - Inversores 

fotovoltaicos 
monofásicos (...) 

03/04/2020 8504.40.90 

Ex 037 - 
Microinversores 

fotovoltaicos 
monofásicos (...) 

03/04/2020 8504.40.90 

Ex 038 - 
Microinversores 
fotovoltaicos 

monofásicos (...) 
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RESOLUÇÃO Nº 

30, DE 1º DE 
ABRIL DE 2020 - 

Altera para0% 
as alíquotas do 

Imposto de 
Importação 

incidentes sobre 

os Bens de 
Capital 

03/04/2020 8453.10.90 

Ex 100 - Fulões de 

polipropileno para 
caleiro (...) 

Resolução nº 

14, de 
19/02/2020 

03/04/2020 8456.30.19 
Ex 001 - Máquinas-
ferramenta (...) 

Resolução nº 
51, de 

05/07/2017 

03/04/2020 8453.10.90 

Ex 082 - Fulões 

para caleiro, 
curtimento e 
recurtimento (...) 

Resolução nº 
90, de 

13/12/2017 

03/04/2020 8427.10.19 

Ex 145 - 
Empilhadeiras 

elétricas 
pantográficas (...) 

Resolução nº 
11, de 

30/01/2020 

 

No dia 7 de abril de 2020 foi emitida a Resolução nº 31 que altera as NCM’s 

abaixo relacionadas, e alguns produtos também foram contemplados com o 

benefício de alíquota zero.  

LEGISLAÇÃO 
EM VIGOR A 

PARTIR DE  
NCM  DESCRIÇÃO  

LEGISLAÇÃO 

ALTERADA 

RESOLUÇÃO Nº 
31, DE 7 DE ABRIL 

DE 2020 - 

Concede redução 
temporária, para 

0%, da alíquota do 
Imposto de 

Importação 

07/04/2020 ANEXO ÚNICO 
Resolução Nº 

17, DE 
17/04/2020 

07/04/2020 9019.20.10 

Ex 030 - Micro 
misturador de 

gases, para uso em 
ventiladores 

pulmonares 

Resolução nº 

28, de 
1º/04/2020 

07/04/2020 9019.20.30 

Ex 001 - Placa de 

circuito impresso, 
para aparelhos 
respiratórios de 

reanimação 

07/04/2020 9019.20.30 

Ex 002 - Sensor de 

fluxo de ar ou 
oxigênio, para 

aparelhos 
respiratórios de 
reanimação 

07/04/2020 9031.80.99 

Ex 039 - Simulador 
de complacência 

pulmonar com 
resistências para 

as faixas de adulto 
a pediátrico, 
composto por fole 

integrados a molas 
ou pistões ativos, 

para monitorar 
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No dia 16 de abril de 2020 foi emitida a Resolução nº 32 que altera as NCM’s 

abaixo relacionadas, e alguns produtos também foram contemplados com o 

benefício de alíquota zero.   

LEGISLAÇÃO 
EM VIGOR A 
PARTIR DE  

NCM  DESCRIÇÃO  
LEGISLAÇÃO 
ALTERADA 

RESOLUÇÃO Nº 

32, DE 16 DE 
ABRIL DE 2020 - 

Concede redução 
temporária, para 

0%, da alíquota 
do Imposto de 

Importação, tendo 

por objetivo 
facilitar o combate 

à pandemia do 
Covid-19 

17/04/2020 ANEXO ÚNICO 

Resolução Nº 17, 
DE 17/04/2020 

17/04/2020 9018.39.99 

Ex 001 - Tubo 
laríngeo, de 
plástico, próprio 

para procedimentos 
anestésicos ou 

cirúrgicos de rotina, 
com ventilação 
espontânea e/ou 

controlada 

17/04/2020 3004.90.69 

Ex 035 - Contendo 

fosfato de 
oseltamivir 

Resolução Nº 125 

da Camex, de 
15/12/2016 

17/04/2020 9026.80.00 

Ex 004 - Sensor de 
Fluxo para ar ou 

oxigênio 

Ex 005 - Medidor de 

vazão de ar e de 
oxigênio, com 
compensação de 

temperatura e 
pressão atmosférica 

na faixa de 0 a 300 
l/min, com conexão 
de entrada e saída 

padrão 22 mm, com 
display LCD 

integrado para 
monitoração de 
fluxo, pressão e 

temperatura 

17/04/2020 9027.90.99 
Ex 021 - Sensor O2 
Paramagnético 

Resolução Nº 28, 
de 1º/04/2020 

volumes e 

pressões 
ventilatórias 
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17/04/2020 8414.10.00 

Ex 050 - Bombas de 

vácuo cirúrgicas, 
equipadas com filtro 

bactericida 

Resolução Nº 31, 
de 8/04/2020 

17/04/2020 9018.19.80 

Ex 089 - Monitores 

para medidas de 
débito cardíaco 
contínuo, 

minimamente 
invasivo, por 

pressão arterial; 
fornecendo, pelo 
menos, os 

seguintes 
parâmetros: débito 

cardíaco (DC), 
índice cardíaco (IC), 
volume sistólico 

(VS), volume 
sistólico indexado 

(VSI), variação de 
volume sistólico 

(VVS) 

17/04/2020 9031.80.99 

Ex 041 - Simulador 
de complacência 

pulmonar com 
resistências para as 

faixas de adulto a 
pediátrico, 

composto por fole 
integrados a molas 
ou pistões ativos, 

para monitorar 
volumes e pressões 

ventilatórias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No dia 30 de abril de 2020 foram emitidas as Resoluções nº 33 e 34 que 

incluem e alteram os NCM’s abaixo relacionados. 

LEGISLAÇÃO 
EM VIGOR 
A PARTIR 

DE  

NCM  DESCRIÇÃO  
LEGISLAÇÃO 

ALTERADA 

RESOLUÇÃO Nº 
33, DE 29 DE 

ABRIL DE 2020 - 
Concede redução 

temporária, para 
0%, da alíquota do 

Imposto de 
Importação, tendo 

por objetivo 

facilitar o combate 
à pandemia do 

Covid-19 

30/04/2020 ANEXO ÚNICO 
Resolução Nº 17, 

DE 17/04/2020 

RESOLUÇÃO Nº 

34, DE 29 DE 
ABRIL DE 2020 - 
Altera o Anexo 

Único da 
Resolução Nº 17 

do Comitê-
Executivo de 

Gestão da Câmara 

de Comércio 
Exterior, de 17 de 

março de 2020 

02/05/2020 

9018.19.80 

Ex 100 - 

Hemogasômetro, 
aplicação para análise 
automática de PH, 

PCO2 e PO2 

Resolução Nº 17, 

DE 17/04/2020 

9027.80.99 

Ex 491 - 

Instrumentos e 
aparelhos utilizados 

em laboratórios 
clínicos para 
diagnóstico in vitro 

8422.40.90 

Ex 888 - Máquina 
para embalagem de 

máscaras 
descartáveis, 

composto por 
estações de selagem 
por filme, com ou 

sem estação de 
transporte de 

carregamento e 
descarregamento por 
trilho manual, dotado 

de sistema do 
controle PLC, com 

capacidade de 
embalar até 250 
pacotes de máscaras 

por minuto. 



8449.00.80 

Ex 002 - Máquina 

semi-automática para 
produção de 

máscaras 
descartáveis, 

composto por estação 

de impressão de 
máscaras, estação de 

soldagem por 
ultrassom de 
carregamento 

manual, com ou sem 
estação de transporte 

por trilho para 
carregamento e 

descarregamento 

manual, dotada de 
sistema do controle 

PLC, com capacidade 
de produzir até 75 

máscaras por minuto. 

8515.80.90 

Ex 134 - Máquinas 

para soldagem por 
ultrassom, para 
fabricação de 

máscaras de proteção 
respiratórias, com 

capacidade de 
produzir acima de 45 
peças por minuto e 

com frequência de 
50/60 Hz, podendo 

conter função de 
corte. 

9026.80.00 
Ex 006 - Sensor de 
Fluxo para ar ou 
oxigênio 

 

 

  

 

 

 

 

 



No dia 05 de maio de 2020 foram emitidas as Resoluções nº 36, 37 e 39 que 

alteram os NCM’s abaixo relacionados. 

LEGISLAÇÃO 
EM VIGOR A 
PARTIR DE  

NCM  DESCRIÇÃO  
LEGISLAÇÃO 
ALTERADA 

RESOLUÇÃO Nº 36, 
DE 4 DE MAIO DE 

2020 - Concede 
redução temporária 

da alíquota do 

Imposto de 
Importação para dois 

por cento, por um 
período de doze 

meses. 

05/05/2020 

8505.11.00 

De metal- Ex 003 - 

Imã permanente 
de neodímio-ferro-

boro (NdFeB) ou 
outra composição 

de metais de terras 

raras, para geração 
de campo 

magnético de alta 
performance, do 
tipo utilizado em 

motores e 
geradores 

Resolução nº 

08/08 do Grupo 
Mercado 

Comum do 

MERCOSUL. 

8535.90.00 

Outros-Ex 001 - 
Comutador de 

tensão com 
derivações sob 

carga, com 

ampolas à vácuo, 
para tensão 

nominal de 15 kV 
até 362 kV e 

corrente de 250 A 

até 3.000 A 

2823.00.10 Tipo anatase 

3909.31.00 

Poli (isocianato de 

fenil metileno) 
(MDI bruto, MDI 

polimérico)-Ex 001 
- MDI polimérico, 
apresentado na 

forma líquida, sem 
carga 

1513.29.10 
De amêndoa de 
palma (palmiste) 

(coconote) 

3302.90.90 Outras-Ex 001 - 

Misturas à base de 
substâncias 
odoríferas, 

apresentadas sob a 
forma de 

microcápsulas, dos 
tipos utilizados 
como matérias-

primas nas 
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indústrias de 

produtos para 
cuidados pessoais e 

de limpeza 

5402.46.00 

Outros, de 
poliésteres, 

parcialmente 
orientados 

RESOLUÇÃO Nº 37, 
DE 4 DE MAIO DE 

2020-Concede 

redução temporária 
da alíquota do 

Imposto de 
Importação para dois 
por cento a alíquota 

ad valorem  

01/06/2020 3907.40.90 

Outros-Ex 001 - 

Policarbonato na 
forma de pó ou 

flocos 

Resolução no 
08, de 20 de 

junho de 2008, 
do Grupo 

Mercado 
Comum do 

MERCOSUL 

01/06/2020 3907.40.90 

Outros-Ex 001 - 

Policarbonato na 
forma de pó ou 

flocos 

Anexo II, da 
Resolução da 
Câmara de 

Comércio 
Exterior no125, 

de 15 de 
dezembro de 

2016 

RESOLUÇÃO Nº 39, 
DE 4 DE MAIO DE 

2020 - Altera para 
zero por cento as 

alíquotas do Imposto 
de Importação 

incidentes sobre os 

Bens de Informática 
e Telecomunicação 

07/05/2020 ANEXO ÚNICO 

Resolução nº 
15, de 19 de 
fevereiro de 

2020 
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No dia 06 de maio de 2020 foram emitidas as Resoluções nº 40, 41 e 42 que 

alteram os NCM’s abaixo relacionados. 

07/05/2020 8471.49.00 

Ex 017 - Máquinas 

automáticas para 

processamento de 

dados utilizadas 

como servidor, 

com unidade de 

memória, 

destinadas ao 

armazenamento 

de dados e pronta 

para ser conectada 

à rede de energia 

elétrica e à rede de 

dados do sistema 

do "datacenter" 

dotadas de 

"switch(es)", 

módulos 

transceptores 

ópticos, cabos de 

comunicação, 

réguas de energia 

Portaria nº 511, 

de 26 de julho 
de 2019 



LEGISLAÇÃO EM VIGOR A 
PARTIR DE  

NCM  
LEGISLAÇÃO 
ALTERADA 

RESOLUÇÃO Nº 40, 

DE 4 DE MAIO DE 
2020 - Altera para 
zero por cento as 

alíquotas do Imposto 
de Importação 

incidentes sobre os 
Bens de Capital. 

06/05/2020 

8460.31.00 Resolução n° 51, de 

05 de julho de 2017 8465.99.00 

8477.20.10 

Resolução n° 69, de 
21 de agosto de 

2017 

8417.80.90 

Resolução n° 90, de 
13 de dezembro de 

2017 

8421.29.90 

8441.80.00 

8705.10.10 

8424.30.10 

Resolução nº 23, de 
27 de março de 

2018 88479.30.00 

8421.39.90 

Resolução nº 38, de 
05 de junho de 

2018 

8441.80.00 

Resolução nº 85, de 

09 de novembro de 
2018 

8481.80.99 

Resolução nº 96, de 
07 de dezembro de 
2018 

8417.90.00 Portaria nº 510, de 

26 de julho de 2019 8479.89.99 

8443.39.10 

Portaria nº 3533, de 

25 de setembro de 
2019 

8422.30.29 
Resolução nº 02, de 

22 de outubro de 
2019 8501.64.00 

8415.82.90 
Resolução nº 14, de 

19 de fevereiro de 
2020 9022.14.19 

9031.49.90 

Resolução nº 30, de 
30 de dezembro de 

2019 

https://taxpratico.com.br/pagina/resolucao-n-40-de-4-de-maio-de-2020
https://taxpratico.com.br/pagina/resolucao-n-40-de-4-de-maio-de-2020
https://taxpratico.com.br/pagina/resolucao-n-40-de-4-de-maio-de-2020


 

 

9031.80.99 

9031.80.99 

9031.80.99 

Resolução nº 11, de 

30 de janeiro de 
2020 

LEGISLAÇÃO 
EM VIGOR A 
PARTIR DE  

NCM  DESCRIÇÃO  
LEGISLAÇÃO 
ALTERADA 

RESOLUÇÃO 
Nº 41, DE 4 

DE MAIO DE 
2020 

08/05/2020 

8505.11.00 

Ex 003 - Imã 

permanente de 
neodímio ou outra 

composição de terras 
raras, com baixa 

massa e volume, para 

a geração de campo 
magnético de alta 

performance, do tipo 
usado em produto 

automotivo. 

Resolução nº 
102, de 17 de 

dezembro de 
2018 

8507.60.00 

Ex 015 - Bateria com 
tensão nominal de 600 

V +/-100 V, 
capacidade de energia 

útil de 1,2 KWh, 
consumo interno 50W, 
de forma retangular 

com dimensões 
615mm x 504,5mm x 

750mm (tolerância 
nas medidas de +/-

10%) e peso de 180 a 

230kg, com sistema 
de refrigeração a 

água, com unidade 
eletrônica de 

gerenciamento da 

bateria, de vida útil de 
20.000 horas, 

temperatura de 
operação de -28 Graus 
Celsius à +50 Graus 

Celsius e sistema de 
proteção contra 

curtos-circuitos de 
900A, do tipo usado 

em produto 

automotivo. 
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8507.60.00 Ex 016 - Célula de 

Bateria de Fosfato de 
Ferro-Lítio (LiFePO4), 

com capacidade 
individual de 864Wh, 
com 200 a 280Ah e 

3,2V com dimensões 
58*146*406mm 

(tolerância nas 
medidas de +/-10%); 
e peso de 5,0 a 7,0 

kg, do tipo usado na 
nos conjuntos de 

baterias para 
propulsão de veículos 
automotores elétricos. 

8708.50.99 

Ex 026 - Lamela 
interna do diferencial 

com brochado de 
acordo com DIN 5480 

e impregnado com 
molibdênio para 

aumentar o coeficiente 
de atrito e permitir o 

bloqueio do diferencial 

e o controle do torque 
de saída de eixos 

agrícolas. 

9026.20.90 

Ex 020 - Indicador 

visual de restrição de 
passagem de ar para o 

motor, ativado 

internamente por 
atuador composto por 

mola e membrana que 
permite a leitura 

continua em 

incrementos (a) ou 
binário (b), mesmo 

com motor ligado, por 
conta de um sistema 
de trava que permite 

memorizar o último e 
máximo valor de 

restrição medido. 
Composto por botão 
"Press to Reset" de 

ativação manual para 
zerar a medição. 

Composto de duas 
modalidades visuais 
para indicação da 



restrição: (a) 

indicação visual por 
incrementos fixos, e 

(b) binário em duas 
cores, amarelo (na 
faixa de restrição 

permissível) e 
vermelho (para 

restrição final que 
sugere a troca 

imediata do elemento 

filtrante). 

9026.20.90 

Ex 021 - Sensor 

manométrico, com ou 
sem leitura de 

temperatura, faixa de 
trabalho de 0 a 8000 
kPa ou de 50 a 600 

kPa ou de 0 a 12000 
kPa e temperatura de 

trabalho de -40 Graus 
Celsius a 125 Graus 

Celsius ou mais, para 

aplicação em sistema 
hidráulico, do tipo 

usado em produto 
automotivo. 

8413.81.00 

Ex 026 - Supply 
Module - unidade de 

fornecimento de ARLA 

32 (ureia) integrante 
do sistema de pós 

tratamento de gases 
de escape de motores 

ciclo diesel do tipo 

SCR (selective catalyst 
reduction), que 

consiste de uma 
bomba geradora de 
fluxo que pressuriza 

em uma linha de 
distribuição a mistura 

diluída de ureia com 
água que será 

injetada em um tubo 

de decomposição para 
posteriormente reagir 

com os gases de 
escape em uma 

condição de 

Resolução no26, 
de 1ode abril de 

2020 



temperatura da ordem 

de 200 Graus Celsius 
ou superior no interior 

de um catalisador 
seletivo; além de 

pressurizar o líquido 

no interior do tubo de 
distribuição, também 

filtra este fluido, pois 
contém filtro 

específico para este 

tipo de fluido; tem a 
função de, ao se ligar 

o veículo, pressurizar 
a linha e mantê-la a 

um nível constante de 

pressão, da mesma 
forma, quando se 

desliga o veículo, este 
módulo tem a 

capacidade de 
esvaziar a linha de 

distribuição, 

devolvendo o líquido 
restante para o 

reservatório de ureia; 
apresenta-se em um 
módulo enclausurado 

em uma caixa plástica 
ou metálica, e com 

conectores para as 
linhas de fluido bem 

como para os chicotes 

elétricos. 

8421.29.90 

Ex 123 - Tubo de 

calibração e filtragem 
de partículas maiores 

que 35ìm, para injetor 
de combustível 

veicular, em aço 

inoxidável UNS30500 
austenítico, com 

tratamento em cromo 
duro com 

características de 

estampagem 
profunda, contendo ou 

não acessórios. 



8409.91.90 

Ex 036 - Distribuidor 

de combustível para 
linha de alta pressão 

de até 250bar, sendo 
100bar em 750rpm e 
250bar em 6.000rpm, 

composto por tubo de 
aço inox sem costura, 

processo de solda em 
cobre, injetor de 

combustível de alta 

pressão de até 
250bar, sendo 100bar 

em 750rpm e 250bar 
em 6.000rpm, para 
sistema de injeção 

direta de motores 
bicombustíveis, 

composto por 
eletroválvula para 

uma tensão entre 12 V 
e 90V e corrente de 
até 10A, montado no 

cabeçote de motor a 
gasolina e/ou 

bicombustíveis, 1,5 
Litros, com até 1.496 
cm3 de cilindradas, 

com teste de 
estanqueidade 

garantido por teste de 
gás hélio em 100% 

das peças. 

Resolução 

no102, de 17 de 
dezembro de 

2018 

8501.10.19 

Ex 006 - Motor elétrico 
corrente contínua 

flangeado 12vcc com 
pinhão e temperatura 

de trabalho de -40 
Graus Celsius a 130 

Graus Celsius. 

9032.89.11 

Ex 004 - Unidade de 
controle eletrônico 

estabilizador de 
voltagem do sistema 

"Start Stop" 
(responsável por 

desligar o motor em 

paradas curtas para 
economia de 

combustível e redução 
de emissão de 

poluentes) composto 



 

LEGISLAÇÃO 
EM VIGOR A 

PARTIR DE  
NCM  

LEGISLAÇÃO 

ALTERADA 

RESOLUÇÃO 
Nº 42, DE 4 DE 
MAIO DE 2020 

08/05/2020 

8414.30.91 

Resolução nº 
23, de 30 de 

dezembro de 
2019 

8507.60.00 

9031.80.99 

8481.20.90 

8536.50.90 

8409.99.12 

8421.29.90 

9032.89.21 

9032.89.29 

9401.20.00 

 

 

  

  

 

por sistema de 

capacitores para 
atender os requisitos 

de estabilização de 
tensão, com funções 

de controle de 

energia, controle de 
corrente de impulso, 

controle de áudio, 
controle de 

diagnóstico e controle 

de comunicação com 
peso de até 200g. 

LEGISLAÇÃO 

EM VIGOR 

A PARTIR 
DE  

NCM  DESCRIÇÃO  
LEGISLAÇÃO 
ALTERADA 

RESOLUÇÃO 
Nº 44, DE 14 
DE MAIO DE 

2020 - 
Concede 

redução 
temporária, 

para zero por 

cento, da 
alíquota do 

Imposto de 
Importação 

18/05/2020 ANEXO ÚNICO 
Resolução Nº 

17, DE 

17/03/2020 

18/05/2020 
códigos 6301.20.00, 6301.30.00 e 

6301.40.00 

Resolução nº 
33, de 29 de 

abril de 2020 

18/05/2020 8507.20.10 

Ex 001 - Bateria chumbo-
ácido, com capacidade inferior 

ou igual a 25 Ah e de peso 
inferior ou igual a 9 kg 

Resolução nº 
28, de 1º de 

abril de 2020 
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LEGISLAÇÃO EM VIGOR 
A PARTIR 

DE  
NCM  DESCRIÇÃO  

LEGISLAÇÃO 

ALTERADA 

RESOLUÇÃO Nº 

46, DE 19 DE 
MAIO DE 2020 - 

Fica alterada 

para dois por 
cento a alíquota 

ad valorem do 
Imposto de 

Importação das 

mercadorias 
classificadas nos 

seguintes 
códigos 

01/06/2020 3808.91.95 
À base de fosfeto de 

alumínio 

Resolução no 
08, de 20 de 

junho de 

2008 01/06/2020 5402.20.00 

Fios de alta tenacidade, 
de poliésteres, mesmo 

texturizados  

Ex 001 -Fios de 

multifilamento de alta 
tenacidade, de 

poliésteres, exceto fios 
com título superior a 933 
e inferior a 2.450 decitex 

01/06/2020 7502.10.10 Catodos 

RESOLUÇÃO Nº 
47, DE 19 DE 

MAIO DE 2020 - 
Fica alterada 
para dois por 

cento a alíquota 
ad valorem do 

Imposto de 
Importação das 

mercadorias 

classificadas nos 
seguintes 

códigos 

01/06/2020 

3215.11.00 

Pretas 

Resolução no 
08, de 20 de 

junho de 
2008 

01/06/2020 

Ex 001 - Para estamparia 

digital têxtil, exceto as 
reativas 

3215.19.00 

Outras 

01/06/2020 
Ex 001 - Para estamparia 
digital têxtil, exceto as 

reativas 

RESOLUÇÃO Nº 
48, DE 19 DE 

MAIO DE 2020 - 
Altera para zero 

por cento as 
alíquotas do 
Imposto de 

Importação 
incidentes sobre 

os Bens de 
Informática e 

Telecomunicação 

23/05/2020 ANEXO I 

Resolução nº 
15, de 19 de 
fevereiro de 

2020 

23/05/2020 8443.32.31 

Ex 008 - Impressoras 

fotográficas portáteis, 
projetadas para 

ambientes internos ou ao 

ar livre sem necessidade 
de conexão a um PC, com 

velocidade de impressão 
máxima de até 36 

segundos em fotografias 

10 x 15 (4" x 6") em 
modo normal sem bordas, 

tecnologia de injeção, 
trabalhando com 4 cores 
(ciano, magenta, amarelo 

e preto), resolução 
máxima de impressão de 

5.760 x 1.440dpi, 

Resolução nº 
50, de 05 de 

julho de 2017 
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operando com tamanho 
máximo de papel de 13,6 
x 42cm, capacidade de 

entrada e de saída do 
papel de 50 folhas, papel 

normal A5, 20 folhas de 
papel fotográfico, função 
de impressão direta de 

"tablets" e "smartphones" 
via conexão "Wireless" 

(sem fio), LCD colorido 
2,7", operando com ou 
sem bateria e reduzindo 

consumo de energia de 
12W. 

23/05/2020  8443.32.99 

Ex 022 - Impressoras 
fotográficas com 

tecnologia térmica, 
portáteis, para fotografias 

com medidas de 5,0 x 

7,6cm (2 x 3 polegadas), 
velocidade de até 40 

segundos por fotografia, 
resolução de 313 x 

400ppp, memória máxima 

de 512MB, com bateria 
interna recarregável, 

conectividade "Bluetooth". 

23/05/2020 8471.50.90 

Ex 003 - Minis 

computadores com 
unidade de 

processamento CPU, 

memória RAM 256MB por 
chip, memória flash NAND 

512MB, câmera digital por 
sensor CMOS de 2 

megapixel com lente, 
interface "wifi" 
802.11B/G/N e 

"bluetooth" 4.0, 
transmissor HDMI, 

conector USB OTG, 
conector USB 2.0, 

conector HDMI e antena 

para redes "wifi". 

Resolução nº 

70, de 21 de 
agosto de 

2017 

23/05/2020 8471.60.53 

Ex 003 - Dispositivos de 

entrada de coordenadas 
X-Y, do tipo mouse, com 3 

botões para 
posicionamento e 

comando de rolagem, 

sensor óptico de precisão, 

Resolução nº 

60, de 31 de 
agosto de 

2018 



cabo de conexão de 1,2m, 

conector USB, resolução 
1.200dpi. 

23/05/2020 

8471.60.52 

Ex 004 - Unidades de 
entrada de dados em 

sistemas automáticos de 

processamento de dados, 
do tipo teclado, com até 

114 teclas alfanuméricas 
padrão, com teclas ou 

botões impressos a laser, 

podendo ou não conter 
até 25 teclas exclusivas 

para jogos ou acessos 
dedicados a funções de 

chamadas ou 

compartilhamento de tela 
ou vídeo e outros, com 

cabo USB de até 1,8 m, 
ou sem fio com tecnologia 

wi-fi/"bluetooth", para 

comunicação com 
microrreceptor USB de 

2.4GHz. 

Resolução nº 

72, de 05 de 
outubro de 

2018 

23/05/2020 8471.60.53 

Ex 004 - Indicadores 

"mouse" com sensor ótico, 
com conexão via cabo 
USB ou sem fio, com 

tecnologia 
"wifi/bluetooth", para 

comunicação com 
microrreceptor USB. 

23/05/2020 8471.60.52 

Ex 005 - Teclados 
alfanuméricos até 114 

teclas padrão, podendo ou 

não conter adicionalmente 
até 25 teclas exclusivas 

para jogos ou acessos 
dedicados a funções de 

chamadas ou 
compartilhamento de tela 

ou vídeo e outros, 

podendo conter teclas 
iluminadas, com cabo USB 

de até 2m ou com 
tecnologia sem fio, para 

comunicação com 

microrreceptor USB de 2 a 
6GHz. 

Resolução nº 
86, de 09 de 

outubro de 
2018 



23/05/2020 

8471.80.00 

Ex 025 - Adaptadores 
replicadores de porta de 

acesso para uso com 

unidades de máquinas 
automáticas para 

processamento de dados, 
con verte porta HDMI para 
conexões VGA e/ou DVI. 

Portaria nº 

511, de 26 de 
julho de 2019 

RESOLUÇÃO Nº 

49, DE 19 DE 
MAIO DE 2020 - 
Altera para zero 

por cento as 
alíquotas do 

Imposto de 
Importação 

incidentes sobre 

os Bens de 
Capital 

23/05/2020 ANEXO I 

Resolução nº 

14, de 19 de 
fevereiro de 

2020 

23/05/2020 8408.90.90 

Ex 007 - Motores diesel 

estacionários, 4 tempos, 
refrigerados à água, 
injeção direta, com 

potência nominal igual ou 
superior a 11,0kW mas 

igual ou inferior a 35kW, 
com rotação igual ou 

superior a 1.500rpm mas 

igual ou inferior a 
3.000rpm e cilindrada 

igual ou superior a 1,131L 
mas igual ou inferior a 
cilindrada de 2,19L. 

Resolução nº 

81, de 17 de 
outubro de 

2017 

23/05/2020 8483.40.10 

Ex 217 - Redutores 
planetários com eixos de 

entrada e saída colineares 
ou perpendiculares, com 1 

ou mais estágios, com ou 
sem pinhão no eixo de 

saída, torque nominal de 

saída de até 18.000Nm, 
rotação de entrada de até 

14.000rpm, redução de 
até 10.000, grau de 

proteção até IP65 e nível 

de ruído de até 78dB(A) 
utilizados em centros de 

usinagem, máquinas 
especiais e sistemas de 

automação. 

Resolução nº 

85, de 09 de 
novembro de 

2018 

https://taxpratico.com.br/pagina/resolucao-n-49-de-19-de-maio-de-2020
https://taxpratico.com.br/pagina/resolucao-n-49-de-19-de-maio-de-2020
https://taxpratico.com.br/pagina/resolucao-n-49-de-19-de-maio-de-2020


23/05/2020 

8428.39.90 

Ex 229 - Combinações de 

máquinas para 
empilhamento e 

recuperação controlada de 
cavacos de madeira em 
360 graus no sistema 

"primeiro a entrar, 
primeiro a sair" (PEPS), 

com capacidade nominal 
de empilhamento igual ou 

superior a 400 metros 

cúbicos soltos por hora, 
volume de estocagem 

igual ou superior a 40.000 
metros cúbicos soltos, 
diâmetro total da pilha 

igual ou superior a 80m, 
altura total da pilha igual 

ou superior a 12m, 
capacidade nominal de 

recuperação controlada 
compreendida entre 750 e 

4.300 metros cúbicos 

soltos por hora, dotadas 
de: transportador de 

correia giratório para 
formação de pilha de 

cavacos com espalhador 

de cavacos; conjunto para 
desvio da alimentação de 

cavacos para a moega 
equalizadora; coluna 
central; recuperador 

giratório com grades 
oscilantes para raspagem 

de pilha e rosca 
segmentada para 

recuperação de cavacos; 

moega equalizadora com 
roscas para descarga de 

cavacos; 1 ou mais 
gabinetes de alimentação, 

comando e controle; e 

estruturas metálicas.  

Resolução nº 

02, de 22 de 
outubro de 

2019 

8432.80.00 

Ex 028 - 

Rotocanteiradores 
dobráveis hidraulicamente 

de rotor duplo, para 3 
canteiros entre 1.450 e 

2.000mm de 

base/canteiro, rotação de 
540 ou 1.000rpm, lâminas 



de corte do rotor dianteiro 

com lâminas de 300, 305 
ou 330mm de 

comprimento e rotor 
traseiro com lâminas 

retas. 

23/05/2020 

8477.10.11 

Ex 085 - Máquina injetora 
monocolor horizontal para 

moldar peças plásticas de 
alta precisão, com sistema 

de bomba através de 
inversor de frequência 

"activeDrive" com 110kW 
com força de fechamento 
de 15.000kN e força de 

travamento de 16.500kN 
através do sistema de 

joelheira dupla de 5 
pontos com tempo de 
ciclo em vazio de 6,5s, 

distância entre colunas de 
1.500 x 1.250mm (H x V), 

tamanho das placas de 
2.150 x 2.200mm (H x V), 
altura de molde entre 700 

até 1.600mm (min/máx) 
e curso de abertura de 

1.500mm com distância 
máxima de abertura entre 

placas de 3.100mm 

equipada com placa 
magnética nas placas 

móvel e fixa para troca e 
fixação rápida dos moldes, 
com força de extração de 

233kN para o movimento 
de avanço e 122kN para o 

movimento de recuo. 
Unidade de injeção 

horizontal equipada com 

servo-válvula para maior 
dinâmica e controle de 

injeção, recalque, 
descompressão e contra-
pressão. Razão de injeção 

de 786cm3/s até 1.179 
cm3/s, motor de dosagem 

de alta velocidade para 
acionamento da rosca 

plastificadora com 
diâmetro de 110mm, 

Resolução nº 
30, de 01 de 
abril de 2020 



relação L/D 24:1 com 
tratamento bimetálico, 

pressão de injeção 

específica de 1.971 bar 
com volume de injeção de 

5.797cm3 com 5.217g em 
Poliestireno (OS) e 

capacidade de 

plastificação de 95g/s a 
114g/s, movimentos do 

molde, extração e 
acionamento de machos 

através de válvulas 

proporcionais. Painel de 
comando touch screen 

LCD colorido de 
15polegadas, controle 

operacional intuitivo com 

recursos gráficos e 
programação contra falhas 

de processo equipado com 
sistema de injeção 

sequencial em cascata de 
16 zonas e com 32 zonas 
para controle de câmara 

quente. 

 

 


