
                    DECISÃO CMC Nº 39/11                          
NCM PRODUTO TEC

Tarifa de 

Exceção

1 2004.10.00 Batatas 14% 25%

Saturados [Hidrocarbonetos acíclicos]
2% -

Ex 001  Pentanos - 14%

3 2917.14.00 Anidrido maléico [Ácidos policarboxílicos] 12% 20%

4 2905.13.00 Butan-1-ol (álcool n -butílico) [Álcoois acíclicos ] 12% 20%

2 2901.10.00



5 2937.29.50
Espironolactona [princípio ativo para medicamentos para tratamento de 

hipertensão]
14% 20%

6 2909.41.00 2,2'-Oxidietanol (dietilenoglicol) 14% 20%

7 2905.31.00 Etilenoglicol (etanodiol) 12% 20%

8 2710.19.91
Óleos minerais brancos (óleos de vaselina ou de parafina) [Óleos de petróleo 

ou de minerais betuminosos]
4% 25%

Não iônicos [Agentes orgânicos de superfície (exceto sabões)]
14% -

Ex 001 Amina graxa etoxilada - 20%

Ex 002 Nonilfenóis etoxilados
20%

Outros [Aglutinantes preparados] 14% -

Ex 001 Álcool Láurico Etoxilado
- 20%

11 3701.30.21 De alumínio [Chapas sensibilizadas com polímeros fotossensíveis] 14% 20%

12 3701.30.31 De alumínio [Chapas sensibilizadas por outros procedimento] 14% 20%

13 3824.90.85 Metilato de sódio em metanol 14% 20%

10

9 3402.13.00

3824.90.29



14 3901.10.10 Linear [Polímeros de etileno, em formas primárias] 14% 20%

15 3901.10.92 Sem carga [Polímeros de etileno, em formas primárias] 14% 20%

16 3901.20.29 Outros [Polímeros de etileno, em formas primárias] 14% 20%

17 3901.90.90 Outros [Polímeros de etileno, em formas primárias] 14% 20%

18 3907.30.22 Outras, nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo [Resinas epóxidas] 14% 20%

Outros [Policarbonatos] 14% -

Ex 001 Resina de policarbonato (PC), grau não óptico, em forma primária - 20%

19 3907.40.90



20 3906.10.00 Poli(metacrilato de metila) [Polímeros acrílicos, em formas primárias] 14% 20%

21 3920.51.00 De poli(metacrilato de metila) [Outras chapas] 16% 25%

22 3921.19.00 De outros plásticos [Outras chapas] 16% 25%

23 3920.61.00 De policarbonatos  [Outras chapas] 16% 25%

24 3904.61.90 Outros [ Polímeros de Cloreto de Vinila] 2% 14%

Outros [Copolímeros de etileno e acetato de vinila] 14% -

Ex 001 Composto antichama livre de halogênios, com baixa emissão de fumaça 

e gases tóxicos em condição de incêndio
- 20%

Outras [Laminado flexível de PVC sem reforço] 16% -

Ex 001 Outras chapas, folhas , películas, tiras e lâminas, de plástico não 

alveolares, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas de 

forma semelhante a outras matérias, de polímeros de cloreto de vinila, 

contendo, em peso, pelo menos 6% de plastificantes.

- 25%

Outras   [Laminado rígido de PVC] 16% -

25 3901.30.90

26

27 3920.49.00

3920.43.90



Ex 001 Outras chapas, folhas , películas, tiras e lâminas, de plástico não 

alveolares, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas de 

forma semelhante a outras matérias, de polímeros de cloreto de vinila, outras.

- 25%

Outras [Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plásticos] 16% -

Ex 001 Laminado de PVC com reforço têxtil - 25%

29 3918.10.00

De polímeros de cloreto de vinila [Revestimentos de pisos (pavimentos), de 

plásticos, mesmo auto-adesivos, em rolos ou em forma de ladrilhos ou de 

mosaicos; revestimentos de paredes ou de tetos, de plásticos, definidos 

na Nota 9 do presente Capítulo]

16% 25%

30 3920.10.99

Outras [De polímeros de etileno, Outras chapas, folhas, películas, tiras e 

lâminas, de plásticos não alveolares, não reforçadas nem estratificadas, 

sem suporte, nem associadas de forma semelhante a outras matérias.]

16% 25%

Outras [Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plásticos não 

alveolares]
16% 25%

32 3924.90.00
Outros [Serviços de mesa e outros artigos de uso doméstico, de higiene 

ou de toucador, de plásticos]
18% 25%

33 3924.10.00 Serviços de mesa e outros utensílios de mesa ou de cozinha 18% 25%

Outras [Borracha de butadieno (BR)]

Ex 001 Borracha de Polibutadieno (BR), em fardos, chapas, folhas ou tiras. 

Chapas, folhas e tiras [Chapas de borracha não alveolar] 14% -

27 3920.49.00

28 3921.90.19

3920.20.19 

4008.21.00

31

34 4002.20.90 12% 25%

35



Ex 001 Frisas de 3 ou 4 folhas de tecido, recobertas de borracha sintética para 

revestimentos de máquinas impressoras offset ("blankets")
- 25%

36 4013.20.00 Dos tipos utilizados em bicicletas [Câmaras de ar de borracha] 16% 25%

Outras [Câmaras de ar de borracha] 16% -

Ex 001 Dos tipos utilizados em motocilcetas - 25%

De peso não superior a 150 g/m2 [Outros papéis e cartões, não revestidos, 

em rolos ou em folhas, não tendo sofrido trabalho complementar nem 

tratamentos, exceto os especificados na Nota 3 do presente Capítulo]

12% -

Ex 001 Papéis decorativos unicolores e base para impressão - 25%

39 4810.13.90

Outros [Papel e cartão dos tipos utilizados para escrita, impressão ou 

outras finalidades gráficas, sem fibras obtidas por processo mecânico ou 

químico-mecânico ou em que a percentagem destas fibras não seja 

superior a 10 %, em peso, do conteúdo total de fibras]

14% 25%

40 4810.19.89

Outros [Outros Papéis e cartões dos tipos utilizados para escrita, 

impressão ou outras finalidades gráficas, sem fibras obtidas por processo 

mecânico ou químico-mecânico ou em que a percentagem destas fibras 

não seja superior a 10 %, em peso, do conteúdo total de fibras, de peso 

superior a 150 g/m2]

14% 25%

41 4810.19.90

Outros [Papel e cartão dos tipos utilizados para escrita, impressão ou 

outras finalidades gráficas, sem fibras obtidas por processo mecânico ou 

químico-mecânico ou em que a percentagem destas fibras não seja 

superior a 10 %, em peso, do conteúdo total de fibras]

14% 25%

4013.90.00

4008.21.00

38

35

4805.91.00

37



42 4810.29.90

Outros [Papel e cartão dos tipos utilizados para escrita, impressão ou 

outras finalidades gráficas, em que mais de 10 %, em peso, do conteúdo 

total de fibras seja constituído por fibras obtidas por processo mecânico 

ou químico-mecânico]

14% 25%

43 4810.92.90 Outros [Outros papéis e cartões de camadas múltiplas] 14% 25%

Dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluindo os veículos de 

uso misto (station wagons ) e os automóveis de corrida) [Pneumáticos novos, 

de borracha]

Ex 001 Pneus Radiais para automóveis e seus derivados, com largura da 

secção da banda de rodagem (banda) 185 mm (milímetros), série 60, com 

diâmetro interno (aro) de 14” (catorze polegadas) – (185/60 R14);

Ex 002 Pneus Radiais para automóveis e seus derivados, com largura da 

secção da banda de rodagem (banda) 185 mm (milímetros), série 60, com 

diâmetro interno (aro) de 15” (quinze polegadas) – (185/60 R15);

Ex 003 Pneus Radiais para automóveis e seus derivados, com largura da 

secção da banda de rodagem (banda) 195 mm (milímetros), série 55, com 

diâmetro interno (aro) de 15” (quinze polegadas) – (195/55 R15);

Ex 004 Pneus Radiais para automóveis e seus derivados, com largura da 

secção da banda de rodagem (banda) 195 mm (milímetros), série 65, com 

diâmetro interno (aro) de 15” (quinze polegadas) – (195/65 R15);

Ex 005 Pneus Radiais para automóveis e seus derivados, com largura da 

secção da banda de rodagem (banda) 205 mm (milímetros), série 55, com 

diâmetro interno (aro) de 16” (dezesseis polegadas) – (205/55 R16); 

Outros [Pneumáticos novos, de borracha, dos tipos utilizados em ônibus 

ou caminhões]

45 4011.20.90 16% 25%

16% 25%4011.10.0044



Ex 001 Pneus Radiais com largura da secção da banda de rodagem (banda) 

285 mm (milímetros), série 70, com diâmetro interno (aro) de 19,5” (dezenove e 

meio polegadas) – (285/70 R19,5);

Ex 002 Pneus Radiais com largura da secção da banda de rodagem (banda) 

215 mm (milímetros), série 75, com diâmetro interno (aro) de 17,5” (dezessete 

e meio polegadas) – (215/75 R17,5);

Ex 003 Pneus Radiais com largura da secção da banda de rodagem (banda) 

305 mm (milímetros), série 75, com diâmetro interno (aro) de 24,5” (vinte e 

quatro e meio polegadas) – (305/75 R24,5);

Ex 004 Pneus Radiais com largura da secção da banda de rodagem (banda) 

325 mm (milímetros), série 95, com diâmetro interno (aro) de 24” (vinte e quatro 

polegadas) – (325/95 R24);

Ex 005 Pneus Diagonais com largura da secção da banda de rodagem (banda) 

10.00 e diâmetro interno (aro) de 20” (vinte polegadas) – (10.00-20);

46 5510.11.00  - - Simples [fios de viscose] 18% 25%

47 6406.10.00
Partes superiores de calçados e seus componentes, exceto contrafortes e 

biqueiras rígidas
18% 25%

48 6406.20.00 Solas exteriores e saltos, de borracha ou plásticos 18% 25%

45 4011.20.90 16% 25%



49 6902.20.10 Tijolos sílico-aluminosos 10% 25%

Outros [Tijolos] 10% -

Ex 001 Tijolos e peças refratárias aluminosas, queimadas e volumetricamente 

estáveis resistentes a ataque de escórias e a choque térmico
- 25%

Ex 002 Tijolo refratário de Al2O3, contendo carbono, à base de alumina 

eletrofundida, grafita lamelar, com adição de anti-oxidantes, ligado a resina e 

curado

- 25%

51 6902.10.90 Outros [Tijolos Refratátios} 10% 25%

52 7005.21.00
Corado na massa, opacificado, folheado (chapeado) ou simplesmente 

desbastado [Vidro Flotado]
10% 20%

53 7005.29.00

Outro [Vidro flotado e vidro desbastado ou polido numa ou em ambas as 

faces, em chapas ou em folhas, mesmo com camada absorvente, refletora 

ou não, mas não trabalhado de outro modo]

10% 20%

54 7007.19.00
Outros [Vidros de segurança consistindo em vidros temperados ou 

formados por folhas contracoladas]
12% 25%

55 7007.29.00
Outros [Vidros de segurança consistindo em vidros temperados ou 

formados por folhas contracoladas]
12% 25%

56 7208.38.90
Outros [Outros, em rolos, simplesmente laminados a quente, e espessura 

igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm]
12% 25%

50 6902.20.99



57 7208.39.10
Com um limite mínimo de elasticidade de 275 Mpa [Outros, em rolos, 

simplesmente laminados a quente, De espessura inferior a 3 mm]
10% 25%

58 7208.39.90
Outros [Outros, em rolos, simplesmente laminados a quente, De 

espessura inferior a 3 mm]
12% 25%

59 7208.51.00  De espessura superior a 10 mm [Chapas] 12% 25%

Outros [Fio-máquina de ferro ou aço não ligado] 12% -

Ex 001 Fio-máquina de ferro ou aço não ligado de seção circular de diâmetro 

inferior a 14mm com um teor de carbono inferior a 0,6%, em peso
- 22%

61 7219.33.00 De espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm [Laminados] 14% 25%

62 7219.34.00
De espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm 

[Laminados] 
14% 25%

63 7222.20.00 Barras simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio 14% 25%

64 7225.11.00 De grãos orientados [Produtos laminados planos] 14% 25%

65 7304.39.10 Tubos não revestidos, de diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm [Outros] 16% 25%

66 7303.00.00 Tubos e perfis ocos, de ferro fundido 12% 25%

Outros 12% -

67 7302.90.00

60 7213.91.90



Ex 001 Elementos de vias férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: trilhos, 

contratrilhos e cremalheiras, agulhas e outros elementos de cruzamentos e 

desvios, dormentes, talas de junção, coxins de trilho, cantoneiras, placas de 

apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separação e 

outras peças próprias para fixação, articulação, apoio ou junção de trilhos  

- 25%

Outros [Outros tubos e perfis ocos (por exemplo, soldados, rebitados, 

agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou 

aço]

14% -

Ex 001 Tubos de seção circular de aço carbono para oleoduto e gasoduto - 25%

69 7305.12.00 Outros, soldados longitudinalmente [Outros tubos] 14% 25%

70 7307.23.00 Acessórios para soldar topo a topo [Acessórios para tubos ] 14% 25%

71 7411.10.10 Não aletados nem ranhurados [Tubos de cobre refinado] 14% 25%

72 7411.10.90 Outros [Tubos de cobre,  refinado] 14% 25%

73 7607.11.90

Outras [Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com 

suporte de papel, cartão, plásticos ou semelhantes), de espessura não 

superior a 0,2 mm (excluindo o suporte) simplesmente laminadas]

12% 20%

74 7607.19.90

Outras [Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com 

suporte de papel, cartão, plásticos ou semelhantes), de espessura não 

superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)]

12% 20%

75 7606.12.90
Outras [Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm de 

alumínio não ligado]
12% 20%

76 7606.11.90
Outras [Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm de 

ligas de alumínio]
12% 20%

77 7614.10.10 Cordas e cabos [Com alma de aço] 12% 25%

78 7614.90.10 Cabos [Outros] 12% 25%

67 7302.90.00

68 7306.19.00



79 7217.20.90 Outros [Fios de ferro ou aço não ligado Galvanizados] 12% 25%

80 7229.20.00 De aços silício-manganês [Fios de outras ligas de aço] 14% 25%

81 8511.90.00

Partes [Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou de arranque para 

motores de ignição por centelha ou por compressão (por exemplo, 

magnetos, dínamos-magnetos, bobinas de ignição, velas de ignição ou de 

aquecimento, motores de arranque); geradores (por exemplo, dínamos e 

alternadores) e conjuntores-disjuntores utilizados com estes motores]

18% 25%

82 8418.50.90
Outros [Outros móveis (arcas, armários, vitrines, balcões e móveis 

semelhantes) para a conservação e exposição de produtos, que 

incorporem um equipamento para a produção de frio]

14BK 25BK

83 8523.51.90
Outros [Dispositivos de armazenamento de dados, não volátil, à base de 

semicondutores]
16% 25%

Outras [Carregadoras e pás carregadoras, de carregamento frontal] 14BK -

Ex 003 Pás carregadoras movidas a pneu com potência superior a 59hp - 25BK

Outras [Máquinas cuja superestrutura é capaz de efetuar uma rotação de 

360°]
14BK -

Ex 018 Escavadoras hidráulicas (90hp<Potência<450hp) - 25BK

84 8429.51.99

85 8429.52.19



Outros aparelhos para proteção de circuitos elétricos 16% -

Ex 001 Dispositivo de Proteção contra Surtos Elétricos - DPS - 25%

Outros [Motores e Geradores] 18% -

Ex 001 Outros motores elétricos de corrente alternada, monofásicos, 

assíncronos, de potência superior a 37,5W, mas inferior a 15kW
- 25%

Bogies 14BK -

Ex 001Truques ferroviários de aço fundido e seus componentes - 25BK

89 8504.10.00 Reatores para lâmpadas ou tubos de descarga 18% 25%

90 9022.13.11

De tomadas maxilares panorâmicas [Aparelhos de raios X, mesmo para 

usos médicos, cirúrgicos, odontológicos ou veterinários, incluindo os 

aparelhos de radiofotografia ou de radioterapia]

0% 14%

91 8413.60.11 De engrenagem [Outras bombas volumétricas rotativas] 14% 25%

87 8501.40.19

88

8536.30.00

8607.11.10

86



92 8429.40.00 Compactadores e rolos ou cilindros compressores 14% 25%

93 8457.10.00 Centros de usinagem 14% 25%

94 8477.20.10
Para materiais termoplásticos, com diâmetro da rosca inferior ou igual a 300 

mm
14% 25%

95 8481.80.95 Válvulas tipo esfera 14% 25%

96 8483.40.90

Outros [Árvores de transmissão (incluindo as árvores de cames e 

virabrequins) e manivelas; mancais (chumaceiras) e "bronzes"; 

engrenagens e rodas de fricção; eixos de esferas ou de roletes; redutores, 

multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade, 

incluindo os conversores de torque; volantes e polias, incluindo as polias 

para cadernais; embreagens e dispositivos de acoplamento, incluindo as 

juntas de articulação.]

14% 25%

97 8536.20.00

Disjuntores [Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, 

derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo, 

interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, supressores de picos 

de tensão (supressores de sobretensões), plugues e tomadas de corrente, 

suportes para lâmpadas e outros conectores, caixas de junção), para uma 

tensão não superior a 1.000 V; conectores para fibras ópticas, feixes ou 

cabos de fibras ópticas.]

18% 25%

98 8537.10.90
Outros [Quadros, painéis, consoles, cabinas, armários e outros suportes]

18% 25%

Cobertos e fechados [Vagões para transporte de mercadorias sobre vias 

férreas]
14BK -

Ex 001 Vagões de carga do tipo hopper fechado, construído em aço ou 

alumínio 
- 25BK

Abertos, com paredes fixas de altura superior a 60 cm [Vagões para 

transporte de mercadorias sobre vias férreas]
14BK -

99 8606.91.00

100 8606.92.00



Ex 001 Vagões de carga do tipo gôndola e hopper abertos, construídos em aço 

ou alumínio 
- 25BK

100 8606.92.00


