
 
RESOLUÇÃO GECEX Nº 213, DE 21 DE JUNHO DE 2021 

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

 
Ficam incluídos no Anexo I da Resolução nº 15, de 19 de fevereiro de 

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

 
Ficam revogados os Ex-tarifários abaixo dos respectivos atos legais 

indicados: 
 

NCM Nº 
Ex 

DESCRIÇÃO ATO 
LEGAL 

8517.62.59 097 Módulos de comunicação por fio para 
instalação em relés de sobrecarga 
eletrônicos, operando em protocolos de rede 
industrial "Devicenet" ou "EtherNet/IP", 
contendo um conector do tipo "Plug-in" de 5 
vias ou dois conectores RJ45, montados em 
alojamento com formato e conexões. 

Resolução 
nº 15 de 
19 de 
fevereiro 
de 2020 

8541.40.32 288 Módulos solares fotovoltaicos, monofaciais, 
destinados à geração de energia elétrica, 
compostos por células de silício 
monocristalino, com potência nominal (STC) 
440Wp, eficiência igual a 19,9% 
(199,17Wp/m²), para sistema com tensão 
máxima não superior a 1.500V, dimensões 
2.108 x 1.048 x 40mm, de valor unitário (CIF) 
não superior a R$ 512,89. 

Resolução 
nº 15 de 
19 de 
fevereiro 
de 2020 

8541.40.32 289 Módulos solares fotovoltaicos, monofaciais, 
destinados à geração de energia elétrica, 
compostos por células de silício 
monocristalino, com potência nominal (STC) 
445Wp, eficiência igual a 20,1% 
(201,43Wp/m²), para sistema com tensão 
máxima não superior a 1.500V, dimensões 
2.108 x 1.048 x 40mm, de valor unitário (CIF) 
não superior a R$ 518,71. 

Resolução 
nº 15 de 
19 de 
fevereiro 
de 2020 

8541.40.32 290 Módulos solares fotovoltaicos, monofaciais, 
destinados à geração de energia elétrica, 
compostos por células de silício 
monocristalino, com potência nominal (STC) 
450Wp, eficiência igual a 20,4% 
(203,70Wp/m²), para sistema com tensão 
máxima não superior a 1.500V, dimensões 
2.108 x 1.048 x 40mm, de valor unitário (CIF) 
não superior a R$ 524,54. 

Resolução 
nº 15 de 
19 de 
fevereiro 
de 2020 

8541.40.32 291 Módulos solares fotovoltaicos, monofaciais, 
destinados à geração de energia elétrica, 
compostos por células de silício 

Resolução 
nº 15 de 
19 de 



 
monocristalino, com potência nominal (STC) 
455Wp, eficiência igual a 20,6% 
(205,96Wp/m²), para sistema com tensão 
máxima não superior a 1.500V, dimensões 
2.108 x 1.048 x 40mm, de valor unitário (CIF) 
não superior a R$ 530,37. 

fevereiro 
de 2020 

 

 Ficam incluídos os Ex-tarifários abaixo nos respectivos atos legais 

indicados: 

 

NCM Nº 

Ex 

DESCRIÇÃO ATO 

LEGAL 

8517.62.59 099 Módulos de comunicação por fio para 
instalação em relés de sobrecarga 
eletrônicos, operando em protocolos de rede 
industrial Devicenet ou EtherNet/IP, contendo 
um conector do tipo Plug-in de 5 vias ou dois 
conectores RJ45, montados em alojamento 
com formato e conexões específicos e 
contendo botão de Teste/Reset e painel de 
Leds de indicação de status de operação, 
compatíveis com topologias estrela e/ou 
linear e/ou de anel em rede EtherNet E com 
taxas de dados até 500KB em rede CAN 
(Controller Area Network). 

Resolução 
nº 15 de 
19 de 
fevereiro 
de 2020 

8541.40.32 434 Módulos solares fotovoltaicos, monofaciais, 
destinados à geração de energia elétrica, 
compostos por células de silício 
monocristalino, com potência nominal (STC) 
440Wp, eficiência igual a 19,9% 
(199,17Wp/m²), para sistema com tensão 
máxima não superior a 1.500V, dimensões 
2.108 x 1.048mm, de valor unitário (CIF) não 
superior a R$ 512,89. 

Resolução 
nº 15 de 
19 de 
fevereiro 
de 2020 

8541.40.32 435 Módulos solares fotovoltaicos, monofaciais, 
destinados à geração de energia elétrica, 
compostos por células de silício 
monocristalino, com potência nominal (STC) 
445Wp, eficiência igual a 20,1% 
(201,43Wp/m²), para sistema com tensão 
máxima não superior a 1.500V, dimensões 
2.108 x 1.048mm, de valor unitário (CIF) não 
superior a R$ 518,71. 

Resolução 
nº 15 de 
19 de 
fevereiro 
de 2020 

8541.40.32 436 Módulos solares fotovoltaicos, monofaciais, 
destinados à geração de energia elétrica, 
compostos por células de silício 
monocristalino, com potência nominal (STC) 
450Wp, eficiência igual a 20,4% 
(203,70Wp/m²), para sistema com tensão 
máxima não superior a 1.500V, dimensões 
2.108 x 1.048mm, de valor unitário (CIF) não 
superior a R$ 524,54. 

Resolução 
nº 15 de 
19 de 
fevereiro 
de 2020 

8541.40.32 437 Módulos solares fotovoltaicos, monofaciais, 
destinados à geração de energia elétrica, 
compostos por células de silício 
monocristalino, com potência nominal (STC) 
455Wp, eficiência igual a 20,6% 
(205,96Wp/m²), para sistema com tensão 

Resolução 
nº 15 de 
19 de 
fevereiro 
de 2020 



 
máxima não superior a 1.500V, dimensões 
2.108 x 1.048mm, de valor unitário (CIF) não 
superior a R$ 530,37. 

 

 

 

Leia na íntegra: bit.ly/35T0NLm 

 

 

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

(30/06/2021) 

 
Elaboração: CIN/FIEG 


