PROJETO DE LEI N.º 5.464, DE 2016
(Da Sra. Bruna Furlan)
Isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI os preparados
anti-solares biodegradáveis e reduz a zero as alíquotas da Contribuição
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS sobre tais produtos.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-6340/2013.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Esta Lei isenta do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI os preparados anti-solares biodegradáveis e reduz a zero as
alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS sobre tais produtos.
Art. 2o O art. 7o da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:
“Art. 7o .........................................................................................
......................................................................................................
XXXVIII - os preparados anti-solares biodegradáveis, classificados
no código 3304.99.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
........................................................................................” (NR)
Art. 3o O art. 1o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004,
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:
“Art. 1o ........................................................................................
......................................................................................................
XLIII - preparados anti-solares biodegradáveis, classificados no
código 3304.99.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
...........................................................................................” (NR)
Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
A Sociedade Brasileira de Dermatologia informa que os raios
ultravioletas são um perigo para a população e indica uma série de cuidados a
serem tomados pelo cidadão a fim de evitar o câncer de pele. Dentre eles, destacase o uso diário de protetores solares contra as radiações UVA e UVB, com fator de
proteção solar (FPS) 30, no mínimo, inclusive com reaplicação a cada duas horas
quando em atividade ao ar livre1.

1

http://www.sbd.org.br/informacoes/sobre-o-cancer-da-pele/como-prevenir-o-cancer-da-pele/ Acesso
em 21-3-2016.
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Os raios ultravioletas, por sua vez, têm se tornado mais
perigosos por conta da deterioração da camada de ozônio (O3), filtro de proteção à
vida animal e vegetal que vem sendo destruído pela falta de cuidado com o meio
ambiente. Estima-se que Estados Unidos, parte da Europa, da China e do Japão já
perderam 6% da proteção de ozônio. E, segundo o Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (PNUMA), para cada 1% de perda da camada de ozônio,
ocorrem 50 mil novos casos de câncer de pele e 100 mil novos casos de cegueira
em todo o mundo2.
O presente projeto de lei propõe uma medida que auxilia na
correção de ambos os problemas: ela garante a proteção à saúde humana e a
preservação do meio ambiente. Para tanto, estamos propondo a desoneração do
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, da Contribuição para os Programas
de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público –
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS sobre os protetores anti-solares biodegradáveis.
O objetivo é incentivar a produção de protetores que não
poluam o meio ambiente, incentivando, ao mesmo tempo, seu uso como método de
prevenção das doenças de pele, pelo que contamos com o apoio dos nobres Pares
do Congresso Nacional para o aprimoramento e aprovação desta iniciativa.
Sala das Sessões, em 1 º de junho de 2016.
Deputada BRUNA FURLAN
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 4.502, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964
Dispõe sobre o “Imposto sobre Produtos Industrializados” e reorganiza a Diretoria de Rendas
Internas. (Expressão “Imposto de Consumo” alterada pelo Decreto-Lei nº 34, de 18/11/1966)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
2

http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/camada_ozonio/ Acesso em 21-32016.
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TÍTULO I
DO IMPOSTO
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DAS ISENÇÕES
.......................................................................................................................................................
Art. 7º São também isentos:
I - os produtos exportados para o exterior, na forma das instruções baixadas pelo Ministério
da Fazenda;
II - os produtos industrializados pelas entidades a que se refere o artigo 31, inciso V, letra b da
Constituição Federal, quando exclusivamente para uso próprio ou para distribuição gratuita a
seus assistidos tendo em vista suas finalidades, e desde que obtida a declaração de isenção
exigida no artigo 2º da Lei nº 3.193, de 4 de julho de 1957;
III - os produtos industrializados por estabelecimentos públicos e autárquicos federais,
estaduais ou municipais, quando não se destinarem ao comércio;
IV - os produtos industrializados pelos estabelecimentos particulares de ensino, quando para
fornecimento gratuito aos alunos;
V - as amostras de diminuto ou de nenhum valor comercial, assim considerados os
fragmentos ou parte de qualquer mercadoria, em quantidade estritamente necessária para dar
conhecer sua natureza espécie e qualidade, para distribuição gratuita, desde que tragam, em
caracteres bem visíveis, declaração neste sentido;
VI - as amostras de tecidos de qualquer largura até 0,45 m de comprimento para os tecidos de
algodão estampado e 0,30 m para os demais, desde que contenham impressa ou carimbo a
indicação "sem valor comercial" da qual ficam dispensadas aquelas até 0,25 m e 0,15 m;
VII - os pés isolados de calçados, quando conduzidos por viajantes dos respectivos
estabelecimentos, como mostruários, desde que contenham, gravada no solado, a declaração
"amostra para viajante";
VIII - as obras de escultura, quando vendidas por seus autores;
IX - (Suprimido pelo Decreto-Lei nº 34, de 18/11/1966)
X - (Revogado pela Lei nº 9.532, de 10/12/1997)
XI - (Revogado pela Lei nº 9.532, de 10/12/1997)
XII - o papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos, livros e músicas;
XIII - (Revogado pela Lei nº 9.532, de 10/12/1997)
XIV - (Revogado pela Lei nº 9.532, de 10/12/1997)
XV - os caixões funerários;
XVI - os produtos de origem mineral, inclusive os que tiverem sofrido beneficiamento para
eliminação de impurezas, através de processos químicos, desde que sujeitos ao Imposto único;
XVII - as preparações que constituem típicos inseticidas, carrapaticidas, herbicidas e
semelhantes, segundo consta organizada pelo órgão competente do Ministério da Fazenda,
ouvidos o Ministério da Agricultura e outros órgãos técnicos;
XVIII - as embarcações de mais de 100 toneladas brutas de registro, excetuadas as de caráter
esportivo e recreativo,
XIX - os barcos de pesca produzidos ou adquiridos pelas Colônias ou Cooperativas de
Pescadores, para distribuição ou venda a seus associados;
XX - (Revogado pela Lei nº 9.532, de 10/12/1997)
XXI - (Revogado pela Lei nº 9.532, de 10/12/1997)
XXII - (Revogado pela Lei nº 9.532, de 10/12/1997)
XXIII - (Revogado pelo Decreto-Lei nº 400, de 30/12/1968)
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XXIV – (Revogado pelo Decreto-Lei nº 104, de 13/1/1967, a partir de 1/2/1967)
XXV - (Inciso acrescido pela Lei nº 5.094, de 30/8/1966 e revogado pela Lei nº 9.532, de
10/12/1997)
XXVI - panelas e outros artefatos rústicos de uso doméstico, fabricados de pedra ou de barro
bruto, apenas umedecido e amassado, com ou sem vidramento de sal; (Inciso acrescido pela
Lei nº 5.094, de 30/8/1966 e com nova redação dada pelo Decreto-Lei nº 34, de 18/11/1966)
XXVII - (Inciso acrescido pelo Decreto-Lei nº 34, de 18/11/1966 e revogado pela Lei nº
9.532, de 10/12/1997)
XXVIII - chapéus, roupas e proteção, de couro, próprios para tropeiros; (Inciso acrescido pelo
Decreto-Lei nº 34, de 18/11/1966)
XXIX - (Inciso acrescido pelo Decreto-Lei nº 34, de 18/11/1966 e revogado pela Lei nº
9.532, de 10/12/1997)
XXX - (Inciso acrescido pelo Decreto-Lei nº 34, de 18/11/1966 e revogado pela Lei nº 9.532,
de 10/12/1997)
XXXI - (Inciso acrescido pelo Decreto-Lei nº 34, de 18/11/1966 e revogado pela Lei nº
9.532, de 10/12/1997)
XXXII - (Inciso acrescido pelo Decreto-Lei nº 34, de 18/11/1966 e revogado pela Lei nº
9.532, de 10/12/1997)
XXXIII - (Inciso acrescido pelo Decreto-Lei nº 34, de 18/11/1966 e revogado pela Lei nº
9.532, de 10/12/1997)
XXXIV - (Inciso acrescido pelo Decreto-Lei nº 34, de 18/11/1966 e revogado pela Lei nº
9.532, de 10/12/1997)
XXXV - (Inciso acrescido pelo Decreto-Lei nº 34, de 18/11/1966 e revogado pela Lei nº
9.532, de 10/12/1997)
XXXVI - material bélico, quando de uso privativo das Fôrças Armadas e vendido à União;
(Inciso acrescido pela Lei nº 5.330, de 11/10/1967, que alterou o Decreto-Lei nº 34, de
18/11/1966)
XXXVII - as aeronaves de uso militar, suas partes e peças, quando vendidas à União. (Inciso
acrescido pela Lei nº 5.330, de 11/10/1967, que alterou o Decreto-Lei nº 34, de 18/11/1966)
§ 1º No caso o inciso I, quando a exportação for efetuada diretamente pelo produtor, fica
assegurado o ressarcimento, por compensação, do Imposto relativo às matérias-primas e
produtos intermediários efetivamente utilizados na respectiva industrialização, ou por via de
restituição, quando não for possível a recuperação pelo sistema de crédito.
§ 2º No caso do inciso XII, a cessão do papel só poderá ser feita a outro jornal, revista ou
editora, mediante prévia autorização da repartição arrecadadora competente, respondendo o
primeiro cedente por qualquer infração que se verificar com relação ao produto.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 10.925, DE 23 DE JULHO DE 2004
Reduz as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS incidentes na importação e na
comercialização do mercado interno de fertilizantes e defensivos agropecuários e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na importação
e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de: (Vide Decreto nº 5.630, de
22/12/2005)
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de uso veterinário,
da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo
Decreto nº 4.542, de 26 de dezembro de 2002, e suas matérias-primas;
II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas matérias-primas;
III - sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio, em conformidade com o disposto na
Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, e produtos de natureza biológica utilizados em sua
produção;
IV - corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI;
V - produtos classificados nos códigos 0713.33.19, 0713.33.29, 0713.33.99, 1006.20, 1006.30
e 1106.20 da TIPI;
VI - inoculantes agrícolas produzidos a partir de bactérias fixadoras de nitrogênio,
classificados no código 3002.90.99 da TIPI;
VII - produtos classificados no Código 3002.30 da TIPI; e
VIII - (VETADO)
IX - farinha, grumos e sêmolas, grãos esmagados ou em flocos, de milho, classificados,
respectivamente, nos códigos 1102.20, 1103.13 e 1104.19, todos da TIPI; (Inciso acrescido
pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004)
X - pintos de 1 (um) dia classificados no código 0105.11 da TIPI; (Inciso acrescido pela Lei
nº 11.051, de 29/12/2004)
XI - leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de ultrapasteurizado, leite em pó,
integral, semidesnatado ou desnatado, leite fermentado, bebidas e compostos lácteos e
fórmulas infantis, assim definidas conforme previsão legal específica, destinados ao consumo
humano ou utilizados na industrialização de produtos que se destinam ao consumo humano;
(Inciso acrescido pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004 e com nova redação dada pela Lei nº
11.488, de 15/6/2007)
XII - queijos tipo mozarela, minas, prato, queijo de coalho, ricota, requeijão, queijo
provolone, queijo parmesão, queijo fresco não maturado e queijo do reino; (Inciso acrescido
pela Lei nº 11.196, de 21/11/2005 e com nova redação dada pela Lei nº 12.655, de 30/5/2012)
XIII - soro de leite fluido a ser empregado na industrialização de produtos destinados ao
consumo humano. (Inciso acrescido pela Lei nº 11.488, de 15/6/2007)
XIV - farinha de trigo classificada no código 1101.00.10 da Tipi; (Inciso acrescido pela Lei nº
11.787, de 25/9/2008)
XV - trigo classificado na posição 10.01 da Tipi; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.787, de
25/9/2008)
XVI - pré-misturas próprias para fabricação de pão comum e pão comum classificados,
respectivamente, nos códigos 1901.20.00 Ex 01 e 1905.90.90 Ex 01 da Tipi; (Inciso acrescido
pela Lei nº 11.787, de 25/9/2008)
XVII - (VETADO na Lei nº 12.096, de 24/11/2009)
XVIII - massas alimentícias classificadas na posição 19.02 da Tipi; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 552, de 1/12/2011, com redação dada pela Lei nº 12.655, de 30/5/2012)
XIX - carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves e produtos de origem animal
classificados nos seguintes códigos da Tipi: (“Caput” do inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 609, de 8/3/2013, convertida na Lei nº 12.839, de 9/7/2013)
a) 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.2, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.10.1; (Alínea
acrescida pela Medida Provisória nº 609, de 8/3/2013, convertida na Lei nº 12.839, de
9/7/2013)
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b) 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 02.09 e 0210.1 e carne de frango classificada no código
0210.99.00; e (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 609, de 8/3/2013, convertida na
Lei nº 12.839, de 9/7/2013)
c) 02.04 e miudezas comestíveis de ovinos e caprinos classificadas no código 0206.80.00;
(Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 609, de 8/3/2013, convertida na Lei nº 12.839,
de 9/7/2013)
d) (VETADA na Lei nº 12.839, de 9/7/2013)
XX - peixes e outros produtos classificados nos seguintes códigos da Tipi: (“Caput” do inciso
acrescido pela Medida Provisória nº 609, de 8/3/2013, convertida na Lei nº 12.839, de
9/7/2013)
a) 03.02, exceto 0302.90.00; e (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 609, de 8/3/2013,
convertida na Lei nº 12.839, de 9/7/2013)
b) 03.03 e 03.04; (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 609, de 8/3/2013, convertida
na Lei nº 12.839, de 9/7/2013)
c) (VETADA na Lei nº 12.839, de 9/7/2013)
XXI - café classificado nos códigos 09.01 e 2101.1 da Tipi; (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 609, de 8/3/2013, convertida na Lei nº 12.839, de 9/7/2013)
XXII - açúcar classificado nos códigos 1701.14.00 e 1701.99.00 da Tipi; (Inciso acrescido
pela Medida Provisória nº 609, de 8/3/2013, retificado no DOU de 13/3/2013, com redação
dada pela Lei nº 12.839, de 9/7/2013)
XXIII- óleo de soja classificado na posição 15.07 da Tipi e outros óleos vegetais
classificados nas posições 15.08 a 15.14 da Tipi; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº
609, de 8/3/2013, convertida na Lei nº 12.839, de 9/7/2013)
XXIV - manteiga classificada no código 0405.10.00 da Tipi; (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 609, de 8/3/2013, convertida na Lei nº 12.839, de 9/7/2013)
XXV - margarina classificada no código 1517.10.00 da Tipi; (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 609, de 8/3/2013, convertida na Lei nº 12.839, de 9/7/2013)
XXVI - sabões de toucador classificados no código 3401.11.90 Ex 01 da Tipi; (Inciso
acrescido pela Medida Provisória nº 609, de 8/3/2013, convertida na Lei nº 12.839, de
9/7/2013)
XXVII - produtos para higiene bucal ou dentária classificados na posição 33.06 da Tipi; e
(Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 609, de 8/3/2013, convertida na Lei nº 12.839,
de 9/7/2013)
XXVIII - papel higiênico classificado no código 4818.10.00 da Tipi. (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 609, de 8/3/2013, convertida na Lei nº 12.839, de 9/7/2013)
XXIX - (VETADO na Lei nº 12.839, de 9/7/2013);
XXX - (VETADO na Lei nº 12.839, de 9/7/2013);
XXXI - (VETADO na Lei nº 12.839, de 9/7/2013);
XXXII - (VETADO na Lei nº 12.839, de 9/7/2013);
XXXIII - (VETADO na Lei nº 12.839, de 9/7/2013);
XXXIV - (VETADO na Lei nº 12.839, de 9/7/2013);
XXXV - (VETADO na Lei nº 12.839, de 9/7/2013);
XXXVI - (VETADO na Lei nº 12.839, de 9/7/2013);
XXXVII - (VETADO na Lei nº 12.839, de 9/7/2013);
XXXVIII - (VETADO na Lei nº 12.839, de 9/7/2013);
XXXIX - (VETADO na Lei nº 12.839, de 9/7/2013);
XL - (VETADO na Lei nº 12.839, de 9/7/2013);
XLI - (VETADO na Lei nº 12.839, de 9/7/2013);
XLII - (VETADO na Lei nº 12.839, de 9/7/2013);
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§ 1º (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 433, de 27/5/2008, convertida na Lei nº
11.787, de 25/9/2008, e revogado pela Medida Provisória nº 609, de 8/3/2013, convertida na
Lei nº 12.839, de 9/7/2013)
§ 2º O Poder Executivo poderá regulamentar a aplicação das disposições deste artigo.
(Parágrafo único renumerado para § 2º com redação dada pela Medida Provisória nº 433,
de 27/5/2008, convertida na Lei nº 11.787, de 25/9/2008)
§ 3º (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 552, de 1/12/2011, convertida na Lei nº
12.655, de 30/5/2012, e revogado pela Medida Provisória nº 609, de 8/3/2013, convertida na
Lei nº 12.839, de 9/7/2013)
§ 4º Aplica-se a redução de alíquotas de que trata o caput também à receita bruta decorrente
das saídas do estabelecimento industrial, na industrialização por conta e ordem de terceiros
dos bens e produtos classificados nas posições 01.03, 01.05, 02.03, 02.06.30.00, 0206.4,
02.07 e 0210.1 da Tipi. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.839, de 9/7/2013)
§ 5º (VETADO na Lei nº 12.715, de 17/9/2012) (VETADO na Lei nº 12.839, de 9/7/2013)
§ 6º (VETADO na Lei nº 12.839, de 9/7/2013);
§ 7º (VETADO na Lei nº 12.839, de 9/7/2013);
Art. 2º O art. 14 da Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 14. ...................................................................................
..................................................................................................
§ 3º Aplicam-se à nafta petroquímica destinada à produção ou formulação de gasolina ou
diesel as disposições do art. 4º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, e dos arts. 22 e
23 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, incidindo as alíquotas específicas:
I - fixadas para o óleo diesel, quando a nafta petroquímica for destinada à produção ou
formulação exclusivamente de óleo diesel;
II - fixadas para a gasolina, quando a nafta petroquímica for destinada à produção ou
formulação de óleo diesel ou gasolina." (NR)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

DECRETO Nº 7.660, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
Aprova a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso
IV da Constituição, e tendo em vista o disposto nos incisos I e II do caput do art. 4º do
Decreto-Lei nº 1.199, de 27 de dezembro de 1971, no Decreto nº 2.376, de 12 de novembro de
1997, no inciso XIX do caput do art. 2º do Decreto nº 4.732, de 10 de junho de 2003, e na
Resolução Camex nº 94, de 8 de dezembro de 2011,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovada a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados TIPI anexa a este Decreto.
Art. 2º A TIPI aprovada por este Decreto tem por base a Nomenclatura Comum do Mercosul NCM.
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Art. 3º A NCM constitui a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias baseada no Sistema
Harmonizado - NBM/SH para todos os efeitos previstos no art. 2º do Decreto-Lei nº 1.154, de
1º de março de 1971.
Art. 4º Fica a Secretaria da Receita Federal do Brasil autorizada a adequar a TIPI, sempre que
não implicar alteração de alíquota, em decorrência de alterações promovidas na NCM pela
Câmara de Comércio Exterior - CAMEX.
Parágrafo único. Aplica-se ao ato de adequação referido no caput o disposto no inciso I do
caput do art. 106 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional CTN.
Art. 5º A Tabela anexa ao Decreto nº 4.070, de 28 de dezembro de 2001, aplica-se
exclusivamente para fins do disposto no art. 7º da Lei nº 10.451, de 10 de maio de 2002.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de
1º de janeiro de 2012.
Art. 7º Ficam revogados, a partir de 1º de janeiro de 2012:
I - os arts. 10, 14 e 15 do Decreto nº 7.567, de 15 de setembro de 2011;
II - os arts. 3º a 5º do Decreto nº 7.604, de 10 de novembro de 2011;
III - o Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006;
IV - o Decreto nº 6.024, de 22 de janeiro de 2007;
V - o Decreto nº 6.072, de 3 de abril de 2007;
VI - o Decreto nº 6.184, de 13 de agosto de 2007;
VII - o Decreto nº 6.225, de 4 de outubro de 2007;
VIII - o Decreto nº 6.227, de 8 de outubro de 2007;
IX - o Decreto nº 6.455, de 12 de maio de 2008;
X - o Decreto nº 6.465, de 27 de maio de 2008;
XI - o Decreto nº 6.501, de 2 de julho de 2008;
XII - o Decreto nº 6.520, de 30 de julho de 2008;
XIII - o Decreto nº 6.588, de 1o de outubro de 2008;
XIV - o Decreto nº 6.677, de 5 de dezembro de 2008;
XV - o Decreto nº 6.687, de 11 de dezembro de 2008;
XVI - o Decreto nº 6.696, de 17 de dezembro de 2008;
XVII - o Decreto nº 6.723, de 30 de dezembro de 2008;
XVIII - o Decreto nº 6.743, de 15 de janeiro de 2009;
XIX - o Decreto nº 6.809, de 30 de março de 2009;
XX - o Decreto nº 6.890, de 29 de junho de 2009;
XXI - o Decreto nº 6.905, de 20 de julho de 2009;
XXII - o Decreto nº 6.996, de 30 de outubro de 2009;
XXIII - o Decreto nº 7.017, de 26 de novembro de 2009;
XXIV - o Decreto nº 7.032, de 14 de dezembro de 2009;
XXV - o Decreto nº 7.060 de 30 de dezembro de 2009;
XXVI - o Decreto nº 7.145, de 30 de março de 2010;
XXVII - o Decreto nº 7.394, de 15 de dezembro de 2010;
XXVIII - o Decreto nº 7.437, de 10 de fevereiro de 2011;
XXIX - Decreto nº 7.541, de 2 de agosto de 2011;
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XXX - Decreto nº 7.542, de 2 de agosto de 2011;
XXXI - Decreto nº 7.543, de 2 de agosto de 2011;
XXXII - Decreto nº 7.614, de 17 de novembro de 2011; e
XXXIII - Decreto nº 7.631, de 1º de dezembro de 2011.
Brasília, 23 de dezembro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.
DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
ANEXO
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO 33
ÓLEOS ESSENCIAIS E RESINÓIDES; PRODUTOS DE PERFUMARIA
OU DE TOUCADOR PREPARADOS E PREPARAÇÕES COSMÉTICAS
Notas.
1.O presente Capítulo não compreende:
a)
As oleorresinas naturais e os extratos vegetais das posições 13.01 ou 13.02;
b)
Os sabões e outros produtos da posição 34.01;
c)
As essências de terebintina, de pinheiro ou provenientes da fabricação da pasta de
papel ao sulfato e os outros produtos da posição 38.05.
2.Na acepção da posição 33.02, a expressão “substâncias odoríferas” abrange
unicamente as substâncias da posição 33.01, os ingredientes odoríferos extraídos dessas
substâncias e os produtos aromáticos obtidos por síntese.
3.As posições 33.03 a 33.07 aplicam-se, entre outros, aos produtos, misturados ou não,
próprios para serem utilizados como produtos daquelas posições e acondicionados para venda
a retalho tendo em vista o seu emprego para aqueles usos, exceto águas destiladas aromáticas
e soluções aquosas de óleos essenciais.
4.Consideram-se “produtos de perfumaria ou de toucador preparados e preparações
cosméticas”, na acepção da posição 33.07, entre outros, os seguintes produtos: saquinhos que
contenham partes de planta aromática; preparações odoríferas que atuem por combustão;
papéis perfumados e papéis impregnados ou revestidos de cosméticos; soluções líquidas para
lentes de contato ou para olhos artificiais; pastas (ouates), feltros e falsos tecidos,
impregnados, revestidos ou recobertos de perfume ou de cosméticos; produtos de toucador
preparados, para animais.
__________________

NCM

DESCRIÇÃO

Óleos essenciais (desterpenados ou não), incluindo os chamados "concretos" ou
"absolutos"; resinóides; oleorresinas de extração; soluções concentradas de
óleos essenciais em gorduras, em óleos fixos, em ceras ou em matérias análogas,
obtidas por tratamento de flores através de substâncias gordas ou por
maceração; subprodutos terpênicos residuais da desterpenação dos óleos
essenciais; águas destiladas aromáticas e soluções aquosas de óleos essenciais.
3301.1
Óleos essenciais de frutos cítricos:
3301.12
-De laranja
3301.12.10 De petit grain

ALÍQUOT
A (%)

33.01
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3301.12.90
3301.13.00
3301.19
3301.19.10
3301.19.90
3301.2
3301.24.00
3301.25
3301.25.10
3301.25.20
3301.25.90
3301.29
3301.29.1
3301.29.11
3301.29.12
3301.29.13
3301.29.14
3301.29.15
3301.29.16
3301.29.17
3301.29.18
3301.29.19
3301.29.2
3301.29.21
3301.29.22
3301.29.90
3301.30.00
3301.90
3301.90.10

3301.90.20
3301.90.30
3301.90.40
33.02

3302.10.00
3302.90
3302.90.1
3302.90.11
3302.90.19
3302.90.90

Outros
-De limão
-Outros
De lima
Outros
Óleos essenciais, exceto de frutos cítricos:
-De hortelã-pimenta (Mentha piperita)
-De outras mentas
De menta japonesa (Mentha arvensis)
De mentha spearmint (Mentha viridis L.)
Outros
-Outros
De citronela; de cedro; de pau-santo (Bulnesia sarmientoi); de lemongrass; de paurosa; de palma rosa; de coriandro; de cabreúva; de eucalipto
De citronela
De cedro
De pau-santo (Bulnesia sarmientoi)
De lemongrass
De pau-rosa
De palma rosa
De coriandro
De cabreúva
De eucalipto
De alfazema ou lavanda; de vetiver
De alfazema ou lavanda
De vetiver
Outros
Resinóides
Outros
Soluções concentradas de óleos essenciais em gorduras, em óleos fixos, em ceras ou
em matérias análogas, obtidas por tratamento de flores através de substâncias gordas
ou por maceração
Subprodutos terpênicos residuais da desterpenação dos óleos essenciais
Águas destiladas aromáticas e soluções aquosas de óleos essenciais
Oleorresinas de extração
Misturas de substâncias odoríferas e misturas (incluindo as soluções alcoólicas)
à base de uma ou mais destas substâncias, dos tipos utilizados como matérias
básicas para a indústria; outras preparações à base de substâncias odoríferas,
dos tipos utilizados para a fabricação de bebidas.
Dos tipos utilizados para as indústrias alimentares ou de bebidas
Outras
Para perfumaria
Vetiverol
Outras
Outras

3303.00
Perfumes e águas-de-colônia.
3303.00.10 Perfumes (extratos)
3303.00.20 Águas-de-colônia
33.04

Produtos de beleza ou de maquiagem preparados e preparações para
conservação ou cuidados da pele (exceto medicamentos), incluindo as
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5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5

5

5
5
5

42
12

12

3304.10.00
3304.20
3304.20.10
3304.20.90
3304.30.00
3304.9
3304.91.00
3304.99
3304.99.10
3304.99.90

33.05
3305.10.00
3305.20.00
3305.30.00
3305.90.00

preparações anti-solares e os bronzeadores; preparações para manicuros e
pedicuros.
Produtos de maquiagem para os lábios
Produtos de maquiagem para os olhos
Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel
Outros
Preparações para manicuros e pedicuros
Outros:
-Pós, incluindo os compactos
Ex 01 - Talco e polvilho com ou sem perfume
-Outros
Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas
Outros
Ex 01 - Preparados bronzeadores
Ex 02 - Preparados anti-solares, exceto os que possuam propriedades de
bronzeadores
Preparações capilares.
Xampus
Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos
Laquês para o cabelo
Outras
Ex 01 - Condicionadores

Preparações para higiene bucal ou dentária, incluindo os pós e cremes para
facilitar a aderência de dentaduras; fios utilizados para limpar os espaços
interdentais (fios dentais), em embalagens individuais para venda a retalho.
3306.10.00 Dentifrícios (dentífricos)
3306.20.00 Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais)
3306.90.00 Outras

22
22
22
22
22
12
22
22
12
0

7
22
22
22
7

33.06

33.07

3307.10.00
3307.20
3307.20.10
3307.20.90
3307.30.00
3307.4
3307.41.00
3307.49.00
3307.90.00

Preparações para barbear (antes, durante ou após), desodorantes
(desodorizantes) corporais, preparações para banhos, depilatórios, outros
produtos de perfumaria ou de toucador preparados e outras preparações
cosméticas, não especificados nem compreendidos noutras posições;
desodorantes (desodorizantes) de ambiente, preparados, mesmo não
perfumados, com ou sem propriedades desinfetantes.
Preparações para barbear (antes, durante ou após)
Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes
Líquidos
Outros
Sais perfumados e outras preparações para banhos
Preparações para perfumar ou para desodorizar ambientes, incluindo as
preparações odoríferas para cerimônias religiosas:
-Agarbate e outras preparações odoríferas que atuem por combustão
-Outras
Outros
Ex 01 - Soluções para lentes de contato ou para olhos artificiais
__________________
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CAPÍTULO 34
SABÕES, AGENTES ORGÂNICOS DE SUPERFÍCIE, PREPARAÇÕES PARA
LAVAGEM,
PREPARAÇÕES LUBRIFICANTES, CERAS ARTIFICIAIS, CERAS PREPARADAS,
PRODUTOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, VELAS E ARTIGOS SEMELHANTES,
MASSAS OU PASTAS PARA MODELAR, “CERAS PARA DENTISTAS” E
COMPOSIÇÕES
PARA DENTISTAS À BASE DE GESSO
Notas.
1.-

O presente Capítulo não compreende:

a)
As misturas ou preparações alimentícias de gorduras ou de óleos animais ou vegetais
dos tipos utilizados como preparações para desmoldagem (posição 15.17);
b)

Os compostos isolados de constituição química definida;

c)
Os xampus, dentifrícios (dentífricos), cremes e espumas de barbear e preparações para
banho, que contenham sabão ou outros agentes orgânicos de superfície (posições 33.05, 33.06
ou 33.07).
2.Na acepção da posição 34.01, o termo “sabões” apenas se aplica aos sabões solúveis
em água. Os sabões e outros produtos daquela posição podem ter sido adicionados de outras
substâncias (por exemplo, desinfetantes, pós abrasivos, cargas, produtos medicamentosos).
Todavia, os que contenham abrasivos só se incluem naquela posição se se apresentarem em
barras, pedaços, figuras moldadas ou em pães. Apresentados sob outras formas, classificam-se
na posição 34.05, como pastas e pós para arear e preparações semelhantes.
3.Na acepção da posição 34.02, os “agentes orgânicos de superfície” são produtos que
quando misturados com água numa concentração de 0,5 %, a 20 °C, e deixados em repouso
durante uma hora à mesma temperatura:
a)
Originam um líquido transparente ou translúcido ou uma emulsão estável sem
separação da matéria insolúvel; e
b)

Reduzem a tensão superficial da água a 4,5x10-2 N/m (45 dinas/cm) ou menos.

4.A expressão “óleos de petróleo ou de minerais betuminosos” usada no texto da
posição 34.03 refere-se aos produtos definidos na Nota 2 do Capítulo 27.
5.Ressalvadas as exclusões abaixo indicadas, a expressão “ceras artificiais e ceras
preparadas”, utilizada no texto da posição 34.04, aplica-se apenas:
a)
Aos produtos que apresentem as características de ceras, obtidos por um processo
químico, mesmo solúveis em água;
b)

Aos produtos obtidos por mistura de diferentes ceras entre si;

c)
Aos produtos que apresentem as características de ceras, à base de ceras ou parafinas e
que contenham, além disso, gorduras, resinas, matérias minerais ou outras matérias.
Pelo contrário, a posição 34.04 não compreende:
a)
Os produtos das posições 15.16, 34.02 ou 38.23, mesmo que apresentem as
características de ceras;
b)
As ceras animais ou vegetais, não misturadas, mesmo refinadas ou coradas, da posição
15.21;
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c)
As ceras minerais e os produtos semelhantes da posição 27.12, mesmo misturados
entre si ou simplesmente corados;
d)
As ceras misturadas, dispersas ou dissolvidas em meio líquido (posições 34.05, 38.09,
etc.).
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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