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CIRCULAR Nº 80, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2005 

(publicada no D.O.U. de 23/12/2005) 
 

O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, SUBSTITUTO, DO MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, no uso de suas atribuições, 
torna público o recebimento, pelo Departamento de Negociações Internacionais, desta Secretaria, 
dos pedidos de alteração da Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) e das alíquotas da 
Tarifa Externa Comum (TEC), referentes aos seguintes produtos: 
 

SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO EM ESTUDO 

NCM DESCRIÇÃO TEC 
(%) NCM DESCRIÇÃO TEC 

(%) 
2710.11.60 Mistura de hidrocarbonetos acíclicos e 

cíclicos, saturados, derivados de 
frações de petróleo, contendo em peso, 
menos de 2%, de hidrocarbonetos 
aromáticos, cuja curva de destilação, 
segundo o método ASTM D 86, 
apresenta um ponto inicial mínimo de 
70ºC e uma fração de destilado 
superior ou igual a 90%, em volume, a 
210ºC 

4 2710.11.60 Mistura de hidrocarbonetos acíclicos e 
cíclicos, saturados, derivados de 
frações de petróleo, contendo em peso, 
menos de 2%, de hidrocarbonetos 
aromáticos, cuja curva de destilação, 
segundo o método ASTM D 86, 
apresenta um ponto inicial mínimo de 
70ºC e uma fração de destilado 
superior ou igual a 90%, em volume, a 
210ºC 

0 

2710.19.94 Mistura de hidrocarbonetos acíclicos e 
cíclicos, saturados, derivados de 
frações de petróleo, contendo, em 
peso, menos de 2%, de 
hidrocarbonetos aromáticos, que 
destila, segundo o método ASTM D 
86,  uma fração inferior a 90%, em 
volume, a 210ºC com um ponto final 
máximo de 360ºC 

4 2710.19.94 Mistura de hidrocarbonetos acíclicos e 
cíclicos, saturados, derivados de 
frações de petróleo, contendo, em 
peso, menos de 2%, de 
hidrocarbonetos aromáticos, que 
destila, segundo o método ASTM D 
86,  uma fração inferior a 90%, em 
volume, a 210ºC com um ponto final 
máximo de 360ºC 

0 

3004.90.95 Bussulfano; dexormaplatina; 
dietilestilbestrol ou seu dipropionato; 
enloplatina; filgrastina; iproplatina; 
lobaplatina; miboplatina; mitotano; 
ormaplatina; propofol; sebriplatina; 
zeniplatina 

0 3004.90.95 Bussulfano; dexormaplatina; 
dietilestilbestrol ou seu dipropionato; 
enloplatina; filgrastina; iproplatina; 
lobaplatina; miboplatina; mitotano; 
ormaplatina; peg interferon alfa-2a; 
propofol; sebriplatina; zeniplatina 

0 

3004.90.99 Outros 8 3004.90.99 Outros 8 
6902.20.92 Silicoso, semi-silicoso ou de sílica 2 6902.20.92 Silicoso, semi-silicoso ou de sílica 10 
7212.50.10 Com uma camada de liga cobre-

estanho-chumbo, aplicada por 
sinterização 

2 7212.50.10 Com uma camada de liga cobre-
estanho ou cobre-estanho-chumbo, 
aplicada por sinterização, inclusive 
com revestimento misto metal-plástico 
ou metal-plástico-fibra de carbono 

2 

8481.20.10 Rotativas, de caixas de direção 
hidráulica 

0 8481.20.1 Rotativas, de caixas de direção 
hidráulica 

 

   8481.20.11 Com pinhão 18 
   8481.20.19 Outras 0 
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2. As manifestações sobre os referidos pedidos deverão ser dirigidas ao Departamento de 
Negociações Internacionais (DEINT), desta Secretaria, por meio do Protocolo-Geral do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco 
"J", Térreo, CEP 70056-900, Brasília (DF), fazendo referência ao número desta Circular e no prazo 
de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial da União. 
 
3. As  informações   deverão   ser   apresentadas   de   acordo  com  o  roteiro  próprio,  
disponível  na  página  deste  Ministério  na  Internet,  no  endereço 
http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/secex/negInternacionais/tec/altTecPermanente.php, ou ser 
solicitado pelos telefones (21) 2126-1262 e (61) 2109-7052 ou (61) 2109-7622, ou pelos fax (21) 
2126-1043 e (61) 2109-7385, ou pelo endereço de correio eletrônico 
deint@desenvolvimento.gov.br. 
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