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EXCLUSÃO DE NCM DA LISTA DE BK E BIT 

 

A Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) publicou, no Diário Oficial da União do dia 31 de março de 2021, a 

Resolução nº 183, que exclui o código 8541.10.32 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) do Anexo Único da 

Resolução GECEX nº 173, de 18 de março de 2021, que altera o Imposto de Importação para Bens de Capital – BK – e 

Bens de Informática e Telecomunicações – BIT. A publicação na íntegra pode ser acessada por meio deste l ink. Esta 

publicação entra em vigor na data de sua publicação. 

 

ALTERAÇÃO NA LISTA DE EXCEÇÕES À TEC 

 

A Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) publicou, no DOU do mesmo dia, a Resolução nº 184, que inclui, no Anexo 

II da Resolução nº 125 de 15 de dezembro de 2016, que se refere à lista de exceções à Tarifa Externa Comum (TEC), 

a NCM 3902.10.20 pelo período de três meses. A descrição, alíquota e quota definidas pela Resolução podem ser 

acessadas nesse link. Esta resolução entrará em vigor sete dias após a data de sua publicação. 

 

DIREITO ANTIDUMPING 

 

A Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) publicou, no DOU do mesmo dia, a Resolução nº 180, que retifica a 

Resolução Gecex nº 152, de 4 de fevereiro de 2021, que prorroga direito antidumping definitivo, por um prazo de 

até cinco anos, aplicado às importações brasileiras de porcelanato técnico, comumente classificadas no subitem 

6907.21.00 da NCM. Maiores detalhes podem ser encontrados na publicação na íntegra, por meio desse link.  

 

Sendo o que nos cabia informar no momento, permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento.  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-183-de-30-de-marco-de-2021-311543537
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-184-de-30-de-marco-de-2021-311647416
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-180-de-30-de-marco-de-2021-311543455

