
 
RESOLUÇÃO GECEX Nº 212, DE 21 DE JUNHO DE 2021 

Altera para 0% as alíquotas do Imposto de Importação (II) incidentes sobre 
os Bens de Capital que menciona, na condição de Ex-tarifários. 

 
Ficam incluídos no Anexo I da Resolução nº 14, de 19 de fevereiro de 

2020, do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, os Ex-
tarifários incidentes sobre os Bens de Capital listados no Anexo Único desta 
Resolução. 

 
Ficam revogados os Ex-tarifários abaixo dos respectivos atos legais 

indicados: 
 

NCM Nº 
Ex 

DESCRIÇÃO ATO 
LEGAL 

8426.91.00 002 Gruas para serem instaladas em veículos 
rodoviários, hidráulicas articuladas, com 
momento máximo de carga de 92,2t/metro, 
capacidade máxima de carga de 30t, alcance 
hidráulico máximo do braço de 22m e sistema 
de giro infinito, sapatas de sustentação com 
abertura até 8,6m, pressão máxima de 
trabalho de 365bar, bomba com vazão 
variável de 90 a 110 litros por minuto. 

Resolução 
Camex nº 
78 de 21 
de 
setembro 
de 2017 

8422.40.90 638 Máquinas automáticas para embalagem e 
selagem a vácuo, para carnes vermelhas 
frescas ou processadas e queijos 
industrializados, dotadas de barras de 
selagem de 1.500mm de comprimento, 
distância entre as barras de 765mm, 
utilizando unidade controladora de solda 
individual, para produtos de dimensões 
máximas de 745mm de comprimento e 
225mm de altura, com sistema de vácuo com 
dupla válvula combinada, com remoção de 
aparas, sensor de presença e sistema de 
segurança por cortina de luz, transportador de 
alimentação com ou sem função de 
agrupamento e Controlador Lógico 
Programável (CLP) 

Resolução 
Camex nº 
15 de 28 
de 
fevereiro 
de 2018 

8414.80.12 023 Elementos compressores rotativos, dotados 
de carcaça e rotores do tipo parafuso, 
autopropelidos por ímã permanente, com 
potência compreendida entre 7 e 75kW, 
pressão de trabalho máxima compreendida 
entre 4 e 13bar e vazão de ar comprimido 
compreendida entre 14,2 e 567pcm. 

Resolução 
Camex nº 
73 de 05 
de outubro 
de 2018 

9018.12.90 010 Equipamentos de ultrassom digital, portáteis, 
uso veterinário, para diagnóstico por imagem 
em animais, sem efeito "Doppler", com 
"trackball", peso 1,1kg, monitor de alta 
resolução de 6,4 polegadas, saída USB para 
exportar imagens, dotados de: probe linear 

Resolução 
Camex nº 
96 de 07 
de 
dezembro 
de 2018 



 
(6.0MHz; e/ou 6.5MHz; e/ou 7.5MHz; e/ou 
8.5MHz); e/ou probe linear retal 
multifrequencial (5.0MHz; e/ou 5.5MHz; e/ou 
6.5MHz; e/ou 7.5MHz); e/ou probe 
microconvexo (4.0MHz; e/ou 4.5MHz; e/ou 
5.0MHz; e/ou 5.5MHz); e/ou probe convexo 
(2.0MHz; e/ou 2.5MHz; e/ou 3.5MHz; e/ou 
5.0MHz); 2 baterias de lítio recarregáveis, 
cabos de conexão e de vídeo e caixa de 
transporte, com ou sem carregador veicular. 

8479.89.99 147 Máquinas de fusão de fibra ótica para 
emenda, com sistema de alinhamento por "V-
Groove" Ativo, com tempo típico de fusão 
igual ou superior a 6s e tempo de 
aquecimento igual ou inferior a 25s; com 
capacidade total de até 100 modos de fusão 
e 30 modos de aquecimento; com ou sem 
clivador de precisão, com comprimento de 
clivagem de 5 a 16mm, com "clamp"; com 
condições de operação em altitude de 0 a 
5.000m acima do nível do mar, umidade 
relativa de 0 a 95%, temperatura de operação 
de -10 a +50 Graus Celsius e vento de até 
15m/s; com "display" colorido de alta 
resolução, com tela LCD de 5 polegadas, com 
ampliação de visão de até 200 vezes após 
fusão; com entrada USB para interface com 
PC; com bateria; com eletrodo para 

Resolução 
nº 30 de 
30 de 
dezembro 
de 2019 

  até 5.000 emendas; com capacidade de 
armazenamento dos últimos 10.000 
resultados; com maleta multifuncional; com 
decapador de fibra ótica de 3 posições; com 
"dispenser"; com suporte para "holder" 
avulso; com eletrodo sobressalente. 

 

8407.90.00 026 Motores de combustão a gasolina, 4 tempos, 
para equipamentos de jardinagem, agrícola 
ou pecuária de pequeno porte, 
monocilíndricos com bloco em alumínio 
injetado, camisa de ferro fundido, diâmetro x 
curso do pistão de 68 x 54mm com cilindrada 
de 196cc, com rotação estacionária de 
3.600rpm sem carga, potência de 6,5cv, com 
partida manual e/ou elétrica com 12V, com 
alternador incorporado, podendo possuir 
redução de 2:1 transmitido por corrente no 
eixo de saída tomada de força. 

Resolução 
nº 14 de 
19 de 
fevereiro 
de 2020 

8407.90.00 027 Motores de combustão a gasolina, 4 tempos, 
para equipamentos de jardinagem, agrícola 
ou pecuária de pequeno porte, monocilíndrico 
com bloco em alumínio injetado, camisa de 
ferro fundido, diâmetro x curso do pistão de 
77 x 58mm com cilindrada de 270cc, com 
rotação estacionária de 3.600rpm sem carga, 
potência de 8,5cv, com partida manual e/ou 
elétrica com 12V, com alternador 
incorporado. 

Resolução 
nº 14 de 
19 de 
fevereiro 
de 2020 

8407.90.00 028 Motores de combustão a gasolina, 4 tempos, 
para equipamentos de jardinagem, agrícola 
ou pecuária de pequeno porte, monocilíndrico 

Resolução 
nº 14 de 
19 de 



 
com bloco em alumínio injetado, camisa de 
ferro fundido, diâmetro x curso do pistão de 
88 x 64mm ou 90 x 66mm com cilindrada de 
389 ou 420cc, com rotação estacionária de 
3.600rpm sem carga, potência de 13 ou 15cv, 
com partida manual e/ou elétrica com 12V, 
com alternador incorporado. 

fevereiro 
de 2020 

8408.90.90 090 Motores diesel estacionários, 4 tempos, 
refrigerados à ar, monocilíndricos, injeção 
direta, com 5 aberturas na ponteira do bico 
injetor com medidas de diâmetro de 0,16mm 
(5x), pistão com proteção na saia de 
dissulfato de molibdênio (MoS2) e câmara de 
combustão em formato hexagonal+W, 
diâmetro do cilindro de 88mm, curso de 
78mm com potência máxima de 13cv e 
cilindrada de 474cm3, com tanque de 
combustível de 5,5L de capacidade, partida 
elétrica e manual, torque de 2,75kgfm a 
2.000rpm. 

Resolução 
nº 14 de 
19 de 
fevereiro 
de 2020 

8413.70.90 182 Motobombas centrífugas autoescorvantes, 
com carcaça de alumínio, rotor de 120mm e 
porta rotor, ambos em ferro fundido, com 
sucção e recalque de 3 polegadas, com 
vazão máxima de 55m3/h e altura 
manométrica máxima de 30mca, sendo 
acopladas a motores à combustão interna à 
diesel de 6,9cv, 296cc, diâmetro de 78mm e 
curso de 62mm, com tanque de combustível 
de 12l e partida elétrica. 

Resolução 
nº 14 de 
19 de 
fevereiro 
de 2020 

8419.50.90 024 Trocadores de calor de 6 blocos internos de 
grafite vertical, com furações de 8mm de 
diâmetro para passagem dos fluidos, envoltos 
em um casco de aço carbono revestido 
internamente com 12mm de PTFE flangeado, 
tensionados com molas pratos, com altura de 
casco equivalente a 3.081m e diâmetro de 
1.027mm, dimensionados para uma pressão 
de -1/11barg e uma temperatura de até 200 
Graus Celsius, dotados de 4 bocais para 2 
fluidos de processo, 2 entradas e 2 saídas, 
respiro, dreno, com área de troca térmica de 
88,9m2. 

Resolução 
nº 14 de 
19 de 
fevereiro 
de 2020 

8421.99.99 089 Elementos filtrantes do tipo cartucho na forma 
de "refil", próprios para uso dentro de filtros 
purificadores de água por pressão de uso 
doméstico, com grânulos de carvão ativado, 
íons de prata e barreira de micro e nano-fibras 
extrudadas de polipropileno fundido fabricada 
com tecnologia "Meltblown", retenção de 
partículas de barro, ferrugem, areia, 
sedimentos particulados, algas e outras 
partículas com tamanhos de 5 a 15 
micrometros com eficiência maior que 85%, e 
redução de cloro livre com eficiência maior 
que 75%, capacidade de inibir o 
desenvolvimento de bactérias (controle de 
nível microbiológico), vida útil de 6 meses ou 

Resolução 
nº 14 de 
19 de 
fevereiro 
de 2020 



 
3.000 litros, sem necessidade de pré-
lavagem. 

8422.40.90 899 Máquinas para aplicação do selo fiscal nas 
carteiras de cigarros, envolvê-las com filme 
de polipropileno, aplicação do fitilho e 
empacotamento em pacotes de carteiras com 
10 unidades, com capacidade para 
500carteiras/min, carga conectada de ar 
comprimido de 6bar, consumo de ar 
comprimido de 100Nm3/h e frequência 
principal de 60Hz. 

Resolução 
nº 14 de 
19 de 
fevereiro 
de 2020 

8424.49.00 009 Sistemas de pulverização de herbicidas, cuja 
finalidade é detectar a fluorescência de 
clorofila presentes em plantas vivas, 
combinados com "software" e válvulas 
eletromagnéticas que permitem a aplicação 
em tempo real apenas sobre as plantas, com 
largura de detecção de 1m dividido em 5 
secções de 20cm, com válvulas 
eletromagnéticas controladas independente 
por secção e controle de dose por modulação 
de largura de pulsos. 

Resolução 
nº 14 de 
19 de 
fevereiro 
de 2020 

8433.40.00 048 Enfardadoras de palha, feno e forragem, de 
câmera variável para produção de fardos 
cilíndricos, dotadas de rolos de aço e correias 
de borracha sem emendas, não 
autopropelidas, tracionadas por trator, 
produzem fardos com largura máxima de 
1,2m e diâmetro de 0,90 ou 1,55 ou 1,80m 
com plataforma recolhedora com excêntrico 
rolamentado nos 2 lados e rolamentos de 
suportes intermediários com largura máxima 
de 2,10 ou 2,35m, com sistema de 
alimentação através de rotor "ROTO FEED" 
ou "ROTO CUT" com 14 facas ou "ROTO 
CUT HD" com 14 facas, com ou sem sistema 
hidráulico de desbloqueio de forragem 
"dropfloor" controlado diretamente do trator, 
com sistema de amarração do fardo através 
do uso de rede e/ou sisal na câmara de 
prensagem. 

Resolução 
nº 14 de 
19 de 
fevereiro 
de 2020 

8433.40.00 049 Enfardadoras de palha, feno e forragem, de 
câmera fixa para produção de fardos 
cilíndricos, dotadas de 15 ou 16 ou 17 rolos 
com nervuras, não autopropelidas, 
tracionadas por trator, produção de fardos 
com largura máxima de 1,20 ou 1,22m e 
diâmetro de 1,25 ou 1,35 ou 1,5m, com 
plataforma recolhedora com excêntrico 
rolamentado nos 2 lados e rolamentos de 
suportes intermediários com largura máxima 
de 1,85 ou 2,10m com repicador de 7 ou 14 
ou 15 ou 16 ou 25 Facas, com ou sem sistema 
hidráulico de desbloqueio de forragem 
controlado diretamente do trator, com sistema 
de amarração do fardo simples e/ou dupla por 
meio do uso de rede e/ou sisal na câmara de 
prensagem, com ou sem sistema de 
lubrificação automático das correntes, com ou 

Resolução 
nº 14 de 
19 de 
fevereiro 
de 2020 



 
sem sistema empacotador integrado à 
câmera de enfardamento. 

8437.80.90 022 Máquinas para expansão de massa 
alimentícia de abertura anular para uso na 
fabricação de ração animal "Expander", 
destinadas a elevar o nível de pressão e de 
temperatura da massa para aumento da 
conversão alimentar em aves e/ou suínos, 
com capacidade de até 60t/h, com diâmetro 
de tubo de até 450mm e comprimento de 
trabalho de até 3.000mm, com controlador 
lógico programável (CLP). 

Resolução 
nº 14 de 
19 de 
fevereiro 
de 2020 

8462.91.19 099 Máquinas compactadoras de metais, próprias 
para processar sucatas, capacidade de 10t/h, 
pressão máxima de 32kg/cm2, com motor 
diesel incorporado, dotadas de: cabine com 
grua de alcance máximo de 6,2m; cubo; 2 
jogos de filtros; 1 jogo de bombas hidráulicas; 
1 jogo de cabos flexíveis; 3 alavancas; 1 
válvula de descarga rápida. 

Resolução 
nº 14 de 
19 de 
fevereiro 
de 2020 

8467.89.00 044 Ferramentas manuais próprias para trabalhos 
em madeira como construção de galpões, 
cercas, casas em geral, manutenção de 
postes de rede elétrica e dormentes de trilhos 
de trens, com duas velocidades para frente e 
uma velocidade de função reversa que 
possibilita a fácil retirada da broca em caso de 
travamento, mandril de aperto rápido para 
brocas de diâmetro de até 13mm, motor à 
combustão interna de ignição por centelha de 
0,8kW e 27,2cm3, capacidade do tanque de 
combustível de 0,25 litros, rotações máximas 
do engate da broca de 1 Graus marcha: 
910L/min, 2 Graus marcha 2.710L/min e 
marcha reversa 810L/min. 

Resolução 
nº 14 de 
19 de 
fevereiro 
de 2020 

8479.89.99 343 Clivadores de alta precisão, para corte de 
fibra ótica, capazes de operar com fibra única 
ou cabo de fibras com até 12 fibras, com ou 
sem coletor de fragmentos de fibras, com 
comprimento da clivagem igual ou inferior a 
20mm para fibra e 10mm para cabo, com 
capacidade para 48.000 ou mais clivagens, 
aptos para substituição de fita de corte tipo 
universal. 

Resolução 
nº 14 de 
19 de 
fevereiro 
de 2020 

8503.00.90 039 Pacotes do estator com diâmetro externo de 
1.050mm, diâmetro interno de 728mm e 
comprimento de 954mm, composto por 19 
subpacotes de 40mm montados com chapas 
de aço elétrico; revestimento de chapas por 
camada dielétrica de verniz adesivo 
(backlack) em estágio B; 18 canais de 
ventilação com 8mm de espessura, 2 anéis 
de prensar e 12 tirantes; subpacotes com 72 
ranhuras; inexistência de vazios entre 
chapas; aquecimento e cura com pressão 
controlada; chapas elétricas de grão não 
orientado com 0,5mm de espessura, tipo 
M350 - 50A, revestimento orgânico e verniz 

Resolução 
nº 14 de 
19 de 
fevereiro 
de 2020 



 
superficial adesivo em conformidade com a 
norma DIN EN 10251. 

8503.00.90 040 Pacotes do rotor composto por 19 subpacotes 
de chapas com diâmetro externo de 
721,6mm, diâmetro interno de 240,1mm e 
comprimento de 40mm, montados com 
chapas de aço elétrico; revestimento das 
chapas por camada dielétrica de verniz 
adesivo (backlack) em estágio B; 19 chapas 
de ventilação com 8mm de espessura 
dotadas de 1 chapa de ventilação inteiriça 
com espessura de 6mm e 80 pinos elásticos; 
subpacotes com 88 ranhuras; Inexistência de 
vazios entre chapas; aquecimento e cura com 
pressão controlada; chapas elétricas de grão 
não orientado com 0,5mm de espessura, tipo 
M350 - 50A, revestimento orgânico e verniz 
superficial adesivo em conformidade com a 
norma DIN EN 10251. 

Resolução 
nº 14 de 
19 de 
fevereiro 
de 2020 

8504.40.90 187 Conversores de corrente contínua em 
corrente alternada, trifásicos, de potência 
nominal de 150.000W, com potência máxima 
de entrada em corrente contínua (c.c) de 
225.000W, com 1 entrada de ponto de 
máxima potência (MPPT), tensão nominal de 
saída de 600V, corrente máxima de saída de 
151A, com eficiência máxima de 99,1%, 
equipados com protetor de surto CC e CA tipo 
II e com interface de comunicação Ethernet. 

Resolução 
nº 14 de 
19 de 
fevereiro 
de 2020 

8504.40.90 285 Inversores de frequência trifásicos "on-grid", 
com potência de saída entre 220A e 255kVA, 
topologia sem transformador, método de 
resfriamento forçado (com ventiladores 
inteligentes), temperatura de operação de -25 
a 60 Graus Celsius, consumo próprio noturno 
menor que 2W, tela LCD, fornecendo grau de 
proteção IP66 (proteção contra poeira e jatos 
de agua de forte pressão), portas de 
comunicação RS485, Wi-Fi GPRS, PLC 
opcional, 12 a 14 rastreadores de máximo 
ponto de potência (MPPT), 24 a 28 entradas, 
tensão de entrada máxima de 1.500V em 
corrente continua, eficiência máxima de 99%, 
com tensão nominal de rede de 3/PE 800V, e 
faixa de tensão de rede entre 600 e 920V, 
corrente máxima de saída de 184A, com 

Resolução 
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de 2020 

  frequência de operação em 50/60Hz, 
distorção harmônica total (THDi) <3%, fator 
de potência maior que 0,99 (0,8 inicial e 0,8 
atrasado), atendendo as normas EN50549, 
G99, AS4777.2, VDE0126-1-1, IEC 61727, 
VDE4105, CEA 2019; IEC62109-1/-2, 
EN61000-6-2/-4. 

 

9022.14.11 014 Aparelho de raios-X, telecomandado, do tipo 
tubo sobre a mesa (ilha), compostos por 
colimador, console de comando remoto, 1 ou 
2 monitore(s), tubo de raios X, cabos de alta 
tensão, para a aquisição de imagens digitais 
radiográficas e fluoroscópicas para 
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diagnóstico médico, com campo de exposição 
para radiografia e fluoroscopia quadrado e 
ajustável manual ou automática; seleção de 5 
ou mais tamanhos de campos de exposição 
para radiografia; com ou sem grade 
antidifusora; detector de painel plano (FPD) 
de 17 x 17 polegadas com cintilador de Iodeto 
de Césio; mesa de exames em polímero de 
fibra de carbono reforçado (CRFP) com 
dimensões do tampo igual ou maior que 765 
x 2.350mm, capacidade de carga para 
pacientes igual ou maior que 315kg em 
posição horizontal, angulação da mesa de -90 
a +90 Graus, estativa porta tubo com 
deslocamento longitudinal igual ou maior que 
160cm, com 

  ou sem cone de compressão, com ajuste 
motorizado de altura da mesa; gerador de 
raios-X com frequência igual ou maior que 
50kHz, com potência nominal máxima de 65 
ou 80kW, faixa de tensão radiográfica 
ajustável de 40 a 150kV em incrementos de 
1kV e faixa de tensão fluoroscópica de 50 a 
125kV, faixa de ajuste de mAs igual ou maior 
que 0,5 a 800mAs em 65 passos ou mais, 
com capacidade de radiografia em série de 
até 15quadros/s; teclado, mouse, software, 
cabos de conexões e manuais, com ou sem 
kit para SID de 180cm, kit opcional para 
500lbs (227kg), unidade cálculo de dose de 
radiação, kit medidor de dose de radiação, kit 
para radiografia por fenda (slot), "bucky" 
mural (manual ou motorizado), kit controle 
automático de exposição, tomossíntese, faixa 
compressora, suporte(s) para as pernas, 
console de comando local com ou sem 
monitor(es), carro suporte para 

 

  monitor(es), protocolo(s) DICOM, estação de 
trabalho adicional, angiografia por subtração 
digital, kit para redução de artefatos 
metálicos, estativa porta tubo de raios X 
(manual ou motorizado) com trilhos e 
colimador, segundo tubo(s) de raios X, 
suporte(s) para as mãos, uma ou mais grades 
antidifusora, um ou mais detectores de painel 
plano sem fio, bolsa de drenagem, pedal para 
sala de exames, suporte para soro, cadeira 
para uretrocistografia, estabilizador(es) e 
nobreak(s). 

 

9022.29.90 010 Unidades funcionais para medição de 
propriedades de folhas de papel ou de 
celulose utilizando radiação do tipo beta, 
micro-ondas, fontes luminosas e 
eletromagnéticas, de uso industrial, para 
medição de folhas com largura aproximada 
igual ou superior a 10m, compostas de: 
"scanner" de medição com invólucro de 
medição, sistema de equalização térmica 
incorporado, podendo conter ou não fonte 

Resolução 
nº 14 de 
19 de 
fevereiro 
de 2020 



 
radioativa de estrôncio (Sr 90); e estação de 
interface e processamento de dados. 

 

 

 

 

Leia na íntegra: bit.ly/2SVHeQ2 

 

 

Esta Resolução entra em vigor sete dias após a data de sua publicação. 

(30/06/2021) 

 
Elaboração: CIN/FIEG 


