LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

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.
...................................................................................................................................................
ANEXO
...................................................................................................................................................
CAPÍTULO 15
GORDURAS E ÓLEOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PRODUTOS DA SUA
DISSOCIAÇÃO; GORDURAS ALIMENTARES ELABORADAS;
CERAS DE ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL
Notas.
1.-O presente Capítulo não compreende:
a)O toucinho e outras gorduras de porco e de aves, da posição 02.09;
b)A manteiga, a gordura e o óleo, de cacau (posição 18.04);
c)As preparações alimentícias que contenham, em peso, mais de 15% de
produtos da posição 04.05 (geralmente, Capítulo 21);
d)Os torresmos (posição 23.01) e os resíduos das posições 23.04 a 23.06;
e)Os ácidos graxos, as ceras preparadas, as substâncias gordas transformadas
em produtos farmacêuticos, em tintas, em vernizes, em sabões, em produtos de perfumaria
ou de toucador preparados ou em preparações cosméticas, os óleos sulfonados e outros
produtos da Seção VI;
f)A borracha artificial derivada dos óleos (posição 40.02).
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2.-A posição 15.09 não compreende os óleos obtidos a partir de azeitonas por
meio de solventes (posição 15.10).
3.-A posição 15.18 não compreende as gorduras e óleos e respectivas frações,
simplesmente desnaturados, que se classificam na posição em que se incluem as gorduras e
óleos e respectivas frações, não desnaturados, correspondentes.
4.-As pastas de neutralização (soap-stocks), as borras de óleos, o breu esteárico,
o breu de suarda e o pez de glicerol incluem-se na posição 15.22.
Nota de subposições.
1.-Na acepção das subposições 1514.11 e 1514.19, a expressão “óleo de nabo
silvestre ou de colza com baixo teor de ácido erúcico” refere-se ao óleo fixo com um teor
de ácido erúcico inferior a 2%, em peso.
NCM
15.01

1501.10.00
1501.20.00
1501.90.00
15.02

1502.10
1502.10.1
1502.10.11
1502.10.12
1502.10.19
1502.10.90
1502.90.00

DESCRIÇÃO
Gorduras de porco (incluindo a
banha) e gorduras de aves, exceto as
das posições 02.09 ou 15.03.
-Banha
-Outras gorduras de porco
-Outras

0
0
0

Gorduras de animais das espécies
bovina, ovina ou caprina, exceto as
da posição 15.03.
-Sebo
Bovino
Em bruto
Fundido (incluindo o premier jus)
Outros
Outros
-Outras

NT
NT
NT
NT
0

1503.00.00 Estearina solar, óleo de banha de porco,
óleo-estearina, óleo-margarina e óleo de
sebo, não emulsionados nem misturados,
nem preparados de outro modo.
15.04

1504.10
1504.10.1
1504.10.11
1504.10.19
1504.10.90
1504.20.00

ALÍQUOTA
(%)

Gorduras, óleos e respectivas frações, de
peixes ou de mamíferos marinhos,
mesmo refinados, mas não quimicamente
modificados.
-Óleos de fígados de peixes e
respectivas frações
De bacalhau
Óleo em bruto
Outros
Outros
-Gorduras e óleos de peixes e
respectivas frações, exceto óleos de

0

0
0
0
0
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1504.30.00

1505.00

fígados
-Gorduras e óleos de mamíferos
marinhos e respectivas frações

0

Suarda e substâncias gordas dela
derivadas, incluindo a lanolina.
Lanolina
Outras

0
0

1506.00.00 Outras gorduras e óleos animais, e
respectivas frações, mesmo refinados,
mas não quimicamente modificados.

0

1505.00.10
1505.00.90

15.07

1507.10.00
1507.90
1507.90.1
1507.90.11
1507.90.19
1507.90.90
15.08

1508.10.00
1508.90.00
15.09

1509.10.00
1509.90
1509.90.10
1509.90.90

Óleo de soja e respectivas frações,
mesmo
refinados,
mas
não
quimicamente modificados.
-Óleo em bruto, mesmo degomado
-Outros
Refinado
Em recipientes com capacidade
inferior ou igual a 5 l
Outros
Outros
Óleo de amendoim e respectivas
frações, mesmo refinados, mas não
quimicamente modificados.
-Óleo em bruto
-Outros
Azeite de oliva (oliveira) e respectivas
frações, mesmo refinados, mas não
quimicamente modificados.
-Virgens
-Outros
Refinado
Outros

1510.00.00 Outros óleos e respectivas frações,
obtidos exclusivamente a partir de
azeitonas, mesmo refinados, mas não
quimicamente modificados, e misturas
desses óleos ou frações com óleos ou
frações da posição 15.09.
15.11

1511.10.00
1511.90.00
15.12

Óleo de dendê e respectivas frações,
mesmo
refinados,
mas
não
quimicamente modificados.
-Óleo em bruto
-Outros
Óleos de girassol, de cártamo ou de
algodão, e respectivas frações, mesmo
refinados, mas não quimicamente
modificados.

0

0
0
0

0
0

0
0
0

0

0
0
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1512.1
1512.11
1512.11.10
1512.11.20
1512.19
1512.19.1
1512.19.11
1512.19.19
1512.19.20
1512.2
1512.21.00
1512.29
1512.29.10
1512.29.90
15.13

1513.1
1513.11.00
1513.19.00
1513.2

1513.21
1513.21.10
1513.21.20
1513.29
1513.29.10
1513.29.20
15.14

1514.1

1514.11.00
1514.19
1514.19.10
1514.19.90
1514.9
1514.91.00
1514.99
1514.99.10
1514.99.90

-Óleos de girassol ou de cártamo e
respectivas frações:
--Óleos em bruto
De girassol
De cártamo
--Outros
De girassol
Refinado, em recipientes com
capacidade inferior ou igual a 5 l
Outros
De cártamo
-Óleo de algodão e respectivas
frações:
--Óleo
em
bruto,
mesmo
desprovido de gossipol
--Outros
Refinado
Outros
Óleos de coco (óleo de copra), de
amêndoa de palma (palmiste) ou de
babaçu, e respectivas frações, mesmo
refinados, mas não quimicamente
modificados.
-Óleo de coco (óleo de copra) e
respectivas frações:
--Óleo em bruto
--Outros
-Óleos de amêndoa de palma
(palmiste) ou de babaçu, e respectivas
frações:
--Óleos em bruto
De amêndoa de palma (palmiste)
De babaçu
--Outros
De amêndoa de palma (palmiste)
De babaçu
Óleos de nabo silvestre, de colza ou de
mostarda, e respectivas frações, mesmo
refinados, mas não quimicamente
modificados.
-Óleos de nabo silvestre ou de
colza com baixo teor de ácido erúcico, e
respectivas frações:
--Óleos em bruto
--Outros
Refinados
Outros
-Outros:
--Óleos em bruto
--Outros
Refinados
Outros

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
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15.15

1515.1
1515.11.00
1515.19.00
1515.2
1515.21.00
1515.29
1515.29.10
1515.29.90
1515.30.00
1515.50.00
1515.90
1515.90.10
1515.90.2
1515.90.21
1515.90.22
1515.90.90
15.16

1516.10.00
1516.20.00

15.17

1517.10.00
1517.90
1517.90.10

1517.90.90
1518.00

Outras gorduras e óleos vegetais
(incluindo o óleo de jojoba) e respectivas
frações, fixos, mesmo refinados, mas não
quimicamente modificados.
-Óleo de linhaça (sementes de
linho) e respectivas frações:
--Óleo em bruto
--Outros
-Óleo de milho e respectivas
frações:
--Óleo em bruto
--Outros
Refinado,
em
recipientes
com
capacidade inferior ou igual a 5 l
Outros
-Óleo de rícino e respectivas
frações
-Óleo de gergelim e respectivas
frações
-Outros
Óleo de jojoba e respectivas frações
Óleo de tungue
Em bruto
Refinado
Outros
Gorduras e óleos animais ou vegetais e
respectivas frações, parcial ou totalmente
hidrogenados,
interesterificados,
reesterificados ou elaidinizados, mesmo
refinados, mas não preparados de outro
modo.
-Gorduras e óleos animais e
respectivas frações
-Gorduras e óleos vegetais e
respectivas frações
Margarina; misturas ou preparações
alimentícias de gorduras ou de óleos
animais ou vegetais ou de frações das
diferentes gorduras ou óleos do presente
Capítulo, exceto as gorduras e óleos
alimentícios e respectivas frações da
posição 15.16.
-Margarina, exceto a margarina
líquida
-Outras
Misturas de óleos refinados, em
recipientes com capacidade inferior ou
igual a 5 l
Outras
Gorduras e óleos animais ou vegetais e
respectivas frações, cozidos, oxidados,

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
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1518.00.10
1518.00.90
1520.00
1520.00.10
1520.00.20
15.21

1521.10.00

1521.90
1521.90.1
1521.90.11
1521.90.19

1521.90.90

desidratados,
sulfurados,
aerados,
estandolizados
ou
modificados
quimicamente por qualquer outro
processo, com exclusão dos da posição
15.16; misturas ou preparações não
alimentícias, de gorduras ou de óleos
animais ou vegetais ou de frações de
diferentes gorduras ou óleos do presente
Capítulo,
não
especificadas
nem
compreendidas noutras posições.
Óleo vegetal epoxidado
Outros

0
0

Glicerol em bruto; águas e lixívias,
glicéricas.
Glicerol em bruto
Águas e lixívias, glicéricas

0
0

Ceras vegetais (exceto os triglicéridos),
ceras de abelha ou de outros insetos e
espermacete, mesmo refinados ou
corados.
-Ceras vegetais
Ex 01 - Refinadas, branqueadas ou
coloridas artificialmente
-Outros
Cera de abelha
Em bruto
Outras
Ex 01 - Refinadas, branqueadas ou
coloridas artificialmente
Outras
Ex 01 - Ceras de insetos, refinadas,
branqueadas
ou
coloridas
artificialmente
Ex 02 - Espermacete, prensado ou
refinado

1522.00.00 Dégras; resíduos provenientes do
tratamento das substâncias gordas ou
das ceras animais ou vegetais.

NT
0

NT
NT
0
NT

0
0

NT

Seção IV
Produtos das indústrias alimentares;
bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres;
tabaco e seus sucedâneos manufaturados
Nota.
1.-Na presente Seção, o termo “pellets” designa os produtos apresentados sob
as formas cilíndrica, esférica, etc., aglomerados, quer por simples pressão, quer por adição
de um aglutinante em proporção não superior a 3%, em peso.
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CAPÍTULO 16
PREPARAÇÕES DE CARNE, DE PEIXES OU DE CRUSTÁCEOS,
DE MOLUSCOS OU DE OUTROS INVERTEBRADOS AQUÁTICOS
Notas.
1.-O presente Capítulo não compreende as carnes, miudezas, peixes, crustáceos,
moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados ou conservados pelos processos
enumerados nos Capítulos 2, 3 ou na posição 05.04.
2.-As preparações alimentícias incluem-se no presente Capítulo, desde que
contenham mais de 20%, em peso, de enchidos, de carne, de miudezas, de sangue, de
peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos ou de uma
combinação destes produtos. Quando essas preparações contiverem dois ou mais dos
produtos acima mencionados, incluem-se na posição do Capítulo 16 correspondente ao
componente predominante em peso. Estas disposições não se aplicam aos produtos
recheados da posição 19.02, nem às preparações das posições 21.03 ou 21.04.
..............................................................................................................................................
CAPÍTULO 22
BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES
Notas.
1.-O presente Capítulo não compreende:
a)Os produtos deste Capítulo (exceto os da posição 22.09) preparados para fins
culinários, tornados assim impróprios para consumo como bebida (posição 21.03,
geralmente);
b)A água do mar (posição 25.01);
c)As águas destiladas, de condutibilidade ou de igual grau de pureza (posição
28.53);
d)As soluções aquosas que contenham, em peso, mais de 10% de ácido acético
(posição 29.15);
e)Os medicamentos das posições 30.03 ou 30.04;
f)Os produtos de perfumaria ou de toucador (Capítulo 33).
2.-Na acepção do presente Capítulo e dos Capítulos 20 e 21, o “teor alcoólico
em volume” determina-se à temperatura de 20 °C.
3.-Na acepção da posição 22.02, consideram-se “bebidas não alcoólicas” as
bebidas cujo teor alcoólico, em volume, não exceda 0,5% vol. As bebidas alcoólicas
classificam-se, conforme o caso, nas posições 22.03 a 22.06 ou na posição 22.08.
Nota de subposição.
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1.-Na acepção da subposição 2204.10, consideram-se “vinhos espumantes e
vinhos espumosos” os vinhos que apresentem, quando conservados à temperatura de 20 °C
em recipientes fechados, uma sobrepressão igual ou superior a 3 bares.
Notas Complementares (NC) da TIPI
NC (22-1) Ficam reduzidas de cinqüenta por cento as alíquotas do IPI relativas
aos refrigerantes e refrescos, contendo suco de fruta ou extrato de sementes de guaraná,
classificados no código 2202.10.00, que atendam aos padrões de identidade e qualidade
exigidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e estejam registrados no
órgão competente desse Ministério.
NC (22-2) Nos termos do disposto no art. 1o da Lei no 7.798, de 10 de julho de
1989, com suas posteriores alterações, as saídas dos estabelecimentos industriais ou
equiparados a industrial dos produtos classificados nas posições 22.04, 22.05, 2206.00 e
22.08, ficam sujeitos ao imposto de acordo com a seguinte distribuição por classes:

CLASSES
A

IPI R$

CLASSES

IPI R$

CLASSES

IPI R$

I

0,61

Q

2,90

0,16

J

0,73

R

3,56

0,18

K

0,88

S

4,34

D

0,23

L

1,08

T

5,29

E

0,30

M

1,31

U

6,46

F

0,34

N

1,64

V

7,88

G

0,39

O

1,95

X

9,59

H

0,49

P

2,39

Y
Z

11,70
17,39

B
C

0,14

NCM
22.01

2201.10.00

DESCRIÇÃO
Águas, incluindo as águas minerais,
naturais ou artificiais, e as águas
gaseificadas, não adicionadas de açúcar
ou de outros edulcorantes nem
aromatizadas; gelo e neve.
-Águas
minerais
e
águas
gaseificadas
Ex 01 - Águas minerais naturais
comercializadas em recipientes com
capacidade nominal inferior a 10
(dez) litros
Ex 02 - Águas minerais naturais
comercializadas em recipientes com
capacidade nominal igual ou
superior a 10 (dez) litros

ALÍQUOTA
(%)

15

NT

NT
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2201.90.00
22.02

2202.10.00

2202.90.00

2203.00.00

22.04

2204.10
2204.10.10
2204.10.90
2204.2

2204.21.00

2204.29
2204.29.1
2204.29.11

-Outros
Águas, incluindo as águas minerais e as
águas gaseificadas, adicionadas de
açúcar ou de outros edulcorantes ou
aromatizadas e outras bebidas não
alcoólicas, exceto sucos (sumos) de frutas
ou de produtos hortícolas, da posição
20.09.
-Águas, incluindo as águas
minerais e as águas gaseificadas,
adicionadas de açúcar ou de outros
edulcorantes ou aromatizadas
Ex 01 - Refrescos
-Outras
Ex 01 - Bebidas alimentares à base de soja
ou de leite e cacau
Ex 02 – Néctares de frutas
Ex 03 - Cerveja sem álcool
Ex 04 - Alimentos para praticantes de
atividade física nos termos da Portaria
no 222, de 24 de março de 1998, da
extinta Secretaria de Vigilância
Sanitária, atual Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, do Ministério da
Saúde: repositores hidroeletrolíticos e
outros
Ex 05 - Compostos líquidos pronto para
consumo nos termos da Resolução
RDC no 273, de 22 de setembro de
2005, da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, do Ministério da
Saúde
Cervejas de malte.
Ex 01 - Chope
Vinhos de uvas frescas, incluindo os
vinhos enriquecidos com álcool; mostos
de uvas, excluindo os da posição 20.09.
-Vinhos espumantes e vinhos
espumosos
Tipo champanha (champagne)
Outros
-Outros vinhos; mostos de uvas
cuja fermentação tenha sido impedida ou
interrompida por adição de álcool:
--Em recipientes de capacidade
não superior a 2 l
Ex 01 - Vinhos da madeira, do porto e de
xerez
--Outros
Vinhos
Em recipientes de capacidade não
superior a 5 l

NT

27
27
27
0
5
27

27

27
40
40

20
20

10
40

10
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2204.29.19

2204.29.20
2204.30.00
22.05

2205.10.00
2205.90.00
2206.00

2206.00.10
2206.00.90

22.07

2207.10

2207.10.10

2207.10.90

2207.20
2207.20.1
2207.20.11

2207.20.19

Ex 01 - Vinhos da madeira, do porto e
de xerez
Outros
Ex 01 - Vinhos da madeira, do porto e
de xerez
Mostos
-Outros mostos de uvas
Vermutes e outros vinhos de uvas
frescas aromatizados por plantas ou
substâncias aromáticas.
-Em recipientes de capacidade não
superior a 2 l
-Outros
Outras bebidas fermentadas (por
exemplo, sidra, perada, hidromel);
misturas de bebidas fermentadas e
misturas de bebidas fermentadas com
bebidas não alcoólicas, não especificadas
nem compreendidas noutras posições.
Sidra
Outras
Ex 01 - Com teor alcoólico superior a
14%
Álcool etílico não desnaturado, com um
teor alcoólico, em volume, igual ou
superior a 80% vol; álcool etílico e
aguardentes,
desnaturados,
com
qualquer teor alcoólico.
-Álcool etílico não desnaturado,
com um teor alcoólico, em volume, igual
ou superior a 80% vol
Com um teor de água igual ou inferior
a 1% vol
Ex 01 - Para fins carburantes, com as
especificações determinadas pela ANP
Ex 02 - Retificado (álcool neutro)
Outros
Ex 01 - Para fins carburantes, com as
especificações determinadas pela ANP
Ex 02 - Retificado (álcool neutro)
-Álcool etílico e aguardentes,
desnaturados, com qualquer teor alcoólico
Álcool etílico
Com um teor de água igual ou inferior
a 1% vol
Ex 01 - Para fins carburantes, com as
especificações determinadas pela
ANP
Outros
Ex 01 - Para fins carburantes, com as
especificações determinadas pela
ANP

40
10
40
10
10

30
30

10
10
40

0
NT
8
0
NT
8

8

NT
8

NT
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2207.20.20

Aguardente

22.08

Álcool etílico não desnaturado, com um
teor alcoólico, em volume, inferior a 80%
vol; aguardentes, licores e outras bebidas
espirituosas.
-Aguardentes de vinho ou de bagaço
de uvas
-Uísques
Com um teor alcoólico, em volume,
superior a 50% vol, em recipientes de
capacidade superior ou igual a 50 l
Ex 01 - Destilado alcoólico chamado uísque
de malte (“malt Whisky”) com teor
alcoólico em volume superior a 54% e
inferior a 70%, obtido de cevada
maltada
Ex 02 - Destilado alcoólico chamado uísque
de cereais (“grain Whisky”) com teor
alcoólico em volume superior a 54% e
inferior a 70%, obtido de cereal não
maltado adicionado ou não de cevada
maltada
Em embalagens de capacidade inferior
ou igual a 2 l
Outros
-Rum e outras aguardentes
provenientes
da
destilação,
após
fermentação, de produtos da cana-deaçúcar
-Gim (gin) e genebra
-Vodca
-Licores
-Outros
Ex 01 - Álcool etílico
Ex 02 - Bebida refrescante com teor
alcoólico inferior a 8%

2208.20.00
2208.30
2208.30.10

2208.30.20
2208.30.90
2208.40.00

2208.50.00
2208.60.00
2208.70.00
2208.90.00

2209.00.00

Vinagres e seus sucedâneos obtidos
a partir do ácido acético, para usos
alimentares.

8

60

60

30

30
60
60

60
60
60
60
60
8
40

0

CAPÍTULO 23
RESÍDUOS E DESPERDÍCIOS DAS INDÚSTRIAS ALIMENTARES;
ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMAIS
Nota.
1.-Incluem-se na posição 23.09 os produtos dos tipos utilizados para
alimentação de animais, não especificados nem compreendidos noutras posições, obtidos
pelo tratamento de matérias vegetais ou animais, de tal forma que tenham perdido as
características essenciais da matéria de origem, excluindo os desperdícios vegetais, resíduos
e subprodutos vegetais resultantes desse tratamento.
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Nota de subposição.
1.-Na acepção da subposição 2306.41, a expressão “sementes de nabo silvestre
ou de colza com baixo teor de ácido erúcico” refere-se às sementes definidas na Nota 1 de
subposição do Capítulo 12.
...................................................................................................................................................
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DECRETO Nº 2.075, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a execução do Acordo de
Complementação Econômica, entre Brasil,
Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile, de 30
de setembro de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o
artigo 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a Associação
Latino-Americana de Integração (ALADI), firmado pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e
aprovado pelo Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo nº 66, de 16 de
novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que os Chanceleres dos Estados Partes do Mercosul e do Chile,
com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em 25 de junho de 1996, em San
Luís, na Argentina, o Acordo de Complementação Econômica, entre o Mercosul e o Chile;
Considerando que os Plenipotenciários dos Estados Partes do Mercosul e do
Chile depositaram o referido Acordo na Secretaria-Geral da ALADI em 30 de setembro de
1996;
Considerando que o Acordo de Complementação Econômica, entre Brasil,
Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile foi oportunamente submetido ao Congresso Nacional,
que o aprovou por meio do Decreto Legislativo n° 96, de 12 de setembro de 1996,
DECRETA:
Art. 1° O Acordo de Complementação Econômica, celebrado entre os Governos
do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, Estados Partes do Mercosul, e o Governo da
República do Chile, apenso por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de novembro de 1996; 175° da Independência e 108° da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
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RESOLUÇÃO Nº94, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2011
Altera a Nomenclatura Comum do Mercosul
- NCM e a Tarifa Externa Comum - TEC, a
Lista de Exceções à TEC e a Lista de
Exceções de Bens de Informática e
Telecomunicações - BIT para adaptação às
modificações do Sistema Harmonizado (SH2012).

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTROS DA CÂMARA DE
COMÉRCIO EXTERIOR - CAMEX, no exercício da atribuição que lhe confere o § 3º do
art. 5º do Decreto no 4.732, de 10 de junho de 2003, com fundamento no disposto nos
incisos XIV e XIX do art. 2º do mesmo diploma legal, Considerando o disposto nas
Decisões nos 33/10, 56/10, 57/10 e 58/10 do Conselho do Mercado Comum - CMC e as
Resoluções nos 05/11, 13/11, 17/11 e 32/11, do Grupo Mercado Comum - GMC, do
MERCOSUL; as emendas à Nomenclatura do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias; e o Decreto nº 6.500, de 02 de julho de 2008, Resolve , ad
referendum do Conselho:
Art. 1º A Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM e as alíquotas do
Imposto de Importação que compõem a Tarifa Externa Comum - TEC passam a vigorar na
forma do Anexo I a esta Resolução.
Art. 2º A Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum, com as respectivas
alíquotas do Imposto de Importação, passa a vigorar até 31 de dezembro de 2015 conforme
indicado no Anexo II a esta Resolução, cujos códigos estão identificados com o sinal
gráfico "#" ao lado de suas alíquotas, no Anexo I desta Resolução.
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