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Aos 29 de outubro de 2021, realizou-se, por meio telemático (aplicativo Microsoft
Teams), a décima nona reunião ordinária do Comitê de Alterações Tarifárias - CAT, sob
a coordenação da Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior (SE-Camex)
para apreciação dos temas tarifários enviados em pauta prévia.
A Lista de presença da reunião conta do Anexo Único a esta Ata.

 
1.  Aprovação da Ata da 18ª Reunião Ordinária do Comitê de Alterações
Tarifárias – CAT, ocorrida em 30 de setembro de 2021. 
(Processo SEI nº 19971.100950/2021-17) (doc. 19130092)
A ata foi aprovada por unanimidade, sem observações.

RESOLUÇÃO GMC Nº 49/19
2.  Pleitos em análise na CCM
Atualmente, a Comissão de Comércio do Mercosul está analisando um total de 10
pleitos brasileiros, e em breve, após Gecex de outubro, encaminharemos novos
pedidos. O quadro abaixo demonstra os pedidos brasileiros que ainda estão em pauta,
sabendo que houveram algumas aprovações na CCM de outubro, aguardando
assinatura:

 NCM Produto Pleiteante Alíquota Cota aprovada País Pendente

1 5407.10.19 Tecido de Poliamida 6.6 sem
revestimento

Coplatex Indústria e Comércio de
Tecidos Ltda

De 26% para
2% 2.800 toneladas

Arg apresentou
produtor nacional. Uy

e Py ok.

2 3004.90.19 Pancreatina Abbott Laboratorios do Brasil Ltda De 8% para 0% 400 toneladas
Py ok. Uy pendente.

Ar apresentou
produtor nacional

3 3824.99.86 Mancozebe Técnico Adama Brasil S/A De 14% para
2% 3.500 toneladas Uy apenas

4 7606.12.90

Chapas e tiras, folheadas ou
chapeadas em uma ou em
ambas as faces,obtidas por

laminação de chapas de
diferentes ligas de alumínio.

Randon S.A. Implementos e
Participações

De 12% para
0% 300 toneladas Py apenas

5 7010.90.90
Garrafas de vidro de capacidade
superior a 0,18 litro, mas não

superior a 0,33 litro
Afrebras - Associação dos Fabricantes

de Refrigerantes do Brasil
De 10% para

0%
3.000.000 de

unidades Py e Uy pendentes

6 9506.61.00 Bolas de Tênis Associação pela Indústria e Comércio
Esportivo - Ápice

De 20% para
0%

3.000.000 de
unidades

Uy ok. Py e Ar
pendentes. Ar

apresentou produção
nacional

7 8517.70.29 Conjunto de montagem para
refletor parabólico

Viasat Brasil Serviços de Comunicação
Ltda

De 16% para
0% 240.000 unidades Todos 

8 0404.90.00 Concentrado proteico de leite em
pó 70% em embalagens de 20kg Dairy Partners Americas Brasil Ltda De 14% para

0% 1.800 toneladas Todos

9 8537.20.90 Sistema de Proteção, Controle e
Supervisão MACH ABB Power Grids Brasil Ltda De 14% para

0% 3 unidades Todos

10 7502.10.10 Niquel - Catodo Villares Metals S/A De 6% para 0% 7.500 toneladas Todos
 
Foi informado que o item 2 da tabela acima, referente ao produto "Pancreatina",
NCM 3004.90.19, será pautado na próxima reunião ordinária do Gecex com
recomendação de indeferimento.

 
3.  Pleitos para decisão
3.1 Novos pleitos
Esta SE-Camex recomenda o deferimento de 6 (seis) pleitos de redução tarifária ao
amparo da Resolução GMC nº 49/2019, conforme dados resumidos na tabela abaixo.

 Número do
Processo NCM Produto Ex Pleiteante Alíquota Cota

Solicitada
Recomendação

CAT

1 19971.100528/2021-
61 2309.90.90

Preparações para alimentação
animal contendo vitamina B12

(cerca de 1% em peso)
Sim

Sindicato Nacional da
Indústria de Alimentação

Animal
De 8%

para 0%
1.800

toneladas Aprovado

2 19971.100552/2021-
09 2925.11.00 Sacarina e seus sais Não

CHR. OLESEN NUTRITION
COMERCIO DE INSUMOS

ALIMENTARES LTDA
De 14%
para 0%

2.200
toneladas Aprovado

3 19971.100741/2021-
73 3902.10.20 Resina de polipropileno Não

Associação Brasileira da
Indústria do Plástico -

Abiplast
De 14%
para 0%

471.000
toneladas

Mantido em
pauta a pedido

da SEPEC

4 19971.100759/2021-
75 3907.20.39 Poliacetal Poliéter (PAPE), em

solução aquosa 001
Ashland Comércio de

Especialidades Químicas
do Brasil Ltda

De 14%
para 0%

2.000
toneladas Aprovado

Película de poli(tereftalato de
etileno) para a produção de Optimum Coating Aprovado



5 19971.100690/2021-
80 3920.62.19

etileno) para a produção de
Laminados de poli(tereftalato de

etileno) para revestimento de
vidros (window film)

Sim
Optimum Coating

Technologies do Brasil
S.A.

De 16%
para 0%

500
toneladas

Aprovado
(1.000

toneladas)

6 19971.100767/2021-
11 2823.00.10

Dióxido de titânio tipo anatase,
com granulometria igual ou

inferior a 0,3% em 45 mícrons
Sim

Sindicato das Indústrias
Químicas do Sul

Catarinense
De 10%
para 0%

14.000
toneladas

Aprovado
(6.000

toneladas)*
 
*Foi recomendado o acompanhamento do uso da cota deste produto.
Ademais, em especial, esta SE-Camex recomenda ao CAT que considere a possibilidade
de deferimento com urgência, em excepcional aos prazos regimentais, do seguinte
caso abaixo, recebido em 09 de setembro p.p, cuja publicidade foi dada em 15 de
setembro, e o prazo para manifestações ainda encontra-se aberto até 30 de outubro
de 2021. A relevância e urgência do caso estariam configuradas tendo em
conta incêndio na planta na fornecedora nacional do produto.21
 

Número do
Processo NCM Produto Ex Pleiteante Alíquota Cota

Solicitada
Recomendação

CAT

19971.100966/2021-
20 3907.61.00

De um índice de
viscosidade de 78

ml/g ou mais (Resina
PET)

Não
ASSOCIACAO

BRASILEIRA DA
INDUSTRIA DO

PLASTICO

De 14%
para 0%

400 mil
toneladas

O CAT recomenda
o deferimento da
redução tarifária

de 14% para
11%,

temporariamente,
via LETEC e

encaminhamento
concomitante de

redução tarifária a
0% para a quota

de 400 mil
toneladas, com

urgência, via
mecanismo de

desabastecimento
 
A SEPEC solicitou à coordenação do CAT, ao amparo de seu Regimento Interno (Res.
GECEX 207/2021, Art. 6º-VII), um prazo adicional para análise da proposta de
encaminhamento da SE-CAMEX, optando pela terceira alternativa constante da NT
48260, elaborada pela STRAT/SECAMEX, e oferecida aos membros do CAT, de
aguardar informações do mercado de out/21 e nov/2021, mantendo o produto na
pauta do CAT, sem subir para o GECEX, uma vez que a aplicação da medida de
desabastecimento, mesmo em regime de urgência, quando plenamente aplicada pelo
governo brasileiro (dez/21 ou jan/22) encontrará a produtora nacional – Indorama - em
plena capacidade de produção, portanto, seria uma medida inócua / atrasada por parte
do governo brasileiro, ressaltando, ainda, que a situação de desabastecimento do
produto deveria ter sido caracterizada e deliberada pelo governo em ago/21 ou set/21,
logo após o incêndio da planta da Indorama, em Pernambuco. No entanto, a solicitação
da SEPEC não foi acolhida pela coordenação do CAT, que alegou tratar-se de caso
clássico de desabastecimento para levar sua primeira opção o caso à deliberação do
GECEX, qual seja: cota semestral de desabastecimento, em regime de urgência, de 60
Kton, dividida em 2 cotas trimestrais de 30Kton.

 
Há também novos pleitos, cujas análises necessitam de posicionamento do Ministério
da Saúde e do Ministério da Agricultura, os quais estão cientes e informarão seus
posicionamentos na presente reunião:

 Número do
Processo NCM Produto Ex Pleiteante Alíquota Cota

Solicitada
Recomendação

CAT

1 19971.100728/2021-
14 1801.00.00 Cacau inteiro ou partido,

bruto ou torrado Sim
Associação Nacional

das Indústrias
Processadoras de

Cacau - AIPC

De 10%
para 0%

86.000
toneladas

Mantido em
pauta a pedido

do MAPA

2 19971.100743/2021-
62 3917.39.00

Tubo de Eptfe (filme de
politetrafluoretileno

expandido) -
revestimento
endoprótese

Sim Intus Produtos
Médicos - Eireli

De 16%
para 0%

1.600
unidades

Mantido em
pauta a pedido

do MS

 
Dando prosseguimento, destacam-se novos pleitos, cujas análises necessitam de
posicionamento de todos os membros do CAT para que se elabore uma posição
técnica conjunta, devido à sensibilidade dos casos:

 Número do
Processo NCM Produto Ex Pleiteante Alíquota Cota

Solicitada
Recomendação

CAT

1 19971.100790/2021-
14 3904.10.10

PVC -
Policloreto de

Vinila
Não

Associação Brasileira
da Indústria do Plástico

- Abiplast
De 14%
para 0%

700.000
toneladas

Mantido em pauta
a pedido da SEPEC

2 19971.100807/2021-
25 7219.33.00

Laminados a
frio de aço
inoxidável

Não

Associação Brasileira
dos Processadores e

Distribuidores de Aços
Inoxidáveis –
APRODINOX

De 14%
para 0%

932
toneladas

Pleito retirado a
pedido da
pleiteante

3 19971.100808/2021-
70 7219.34.00

Laminados a
frio de aço
inoxidável

Não

Associação Brasileira
dos Processadores e

Distribuidores de Aços
Inoxidáveis –
APRODINOX

De 14%
para 0%

516
toneladas

Pleito retirado a
pedido da
pleiteante

4 19971.100809/2021-
14 7219.35.00

Laminados a
frio de aço
inoxidável

Não

Associação Brasileira
dos Processadores e

Distribuidores de Aços
Inoxidáveis –
APRODINOX

De 14%
para 0%

418
toneladas

Pleito retirado a
pedido da
pleiteante

Associação Brasileira



5 19971.100811/2021-
93 7219.11.00

Laminados
quentes de aço

inoxidável
Não

dos Processadores e
Distribuidores de Aços

Inoxidáveis –
APRODINOX

De 14%
para 0%

504
toneladas

Pleito retirado a
pedido da
pleiteante

6 19971.100812/2021-
38 7219.12.00

Laminados
quentes de aço

inoxidável
Não

Associação Brasileira
dos Processadores e

Distribuidores de Aços
Inoxidáveis –
APRODINOX

De 14%
para 0%

735
toneladas

Pleito retirado a
pedido da
pleiteante

7 19971.100813/2021-
82 7219.13.00

Laminados
quentes de aço

inoxidável
Não

Associação Brasileira
dos Processadores e

Distribuidores de Aços
Inoxidáveis –
APRODINOX

De 14%
para 0%

620
toneladas

Pleito retirado a
pedido da
pleiteante

 
Por fim, e a respeito de pleitos cujos impactos econômicos das medidas e suas
especificidades técnicas (que acabam apontando para pleitos muito específicos em
benefício a poucos players de mercado) podem não refletir em aprovações, devido ao
contingente de vagas no mecanismo estar chegando a um nível elevado, sugere-se a
reflexão do Comitê a respeito do possível indeferimento dos casos abaixo, em que pese
eles tenham mérito para as devidas reduções de alíquota de I.I.:

 

 Número do
Processo NCM Produto Ex Pleiteante Alíquota Cota

Solicitada
Recomendação

CAT

1 19971.100554/2021-
90 2914.62.00 Coenzima Q10

(ubidecarenona (DCI) Não

CHR Olesen
Nutrition

Comércio de
Insumos

Alimentares Ltda

De 2%
para 0%

Não
informado Indeferido

2 19971.100616/2021-
63 8533.29.00

Discos para resistências
de fechamento

aplicados a disjuntores
de alta tensão, acima

de 72,5kV

Sim
Grid Solutions

Transmissão de
Energia Ltda

De 16%
para 0%

1.500
conjuntos Indeferido

3 19971.100714/2021-
09 3920.62.91

Película de
poli(tereftalato de

etileno) para a
produção de Laminados

de poli(tereftalato de
etileno) para

revestimento de vidros
(window film)

Sim
Optimum
Coating

Technologies do
Brasil S.A.

De 16%
para 0%

500
toneladas Indeferido

 
As Notas Técnicas com as recomendações para os casos relativos a este
tópico encontram-se no Processo SEI nº 19971.101040/2021-51. 

 
3.2 Pleitos pendentes
Na última reunião do CAT, um pleito ficou pendente de posicionamento final do CAT,
sobrestado a pedido do pleiteante, e com apoio da SE-Camex para que seja avaliada a
possibilidade de seu deferimento, conforme dados resumidos na tabela abaixo.

Número do
Processo NCM Produto Ex Pleiteante Alíquota Cota

Solicitada
Recomendação

CAT
19971.100280/2021-

39 5307.20.10 Fios de juta, retorcidos ou
retorcidos múltiplos Não TEXTIL J

SERRANO LTDA
De 18%
para 0%

1.200
toneladas Aprovado

 
As Notas Técnicas com as recomendações para o caso acima encontram-se nos
Processos SEI nº 19971.100281/2021-83 (doc. 14830307) e  19971.100661/2021-
18 (doc. 17571243). 
Ademais, cabe recordar que, na última reunião do CAT, chegou-se a um consenso de
mérito na aprovação de um pleito de item de saúde, mas com pendência na cota a ser
sugerida, de forma a atender não somente a empresa pleiteante, mas todo o mercado
consumidor da NCM. Contudo, ao averiguar os volumes de importações, observou-se
que a análise de impacto econômico da medida carece de revisão de posicionamento
do Comitê, visto que hoje já estão sendo ocupadas 86% das vagas oferecidas pelo
mecanismo, e a medida não atinge nem mesmo valores de US$ 200.000,00.

 
Número do
Processo NCM Produto Ex Pleiteante Alíquota Cota

Solicitada
Recomendação

CAT
19971.100599/2021-

64 8540.89.90 Thyratron (Outras lâmpadas, tubos e
válvulas, eletrônicos) Não Invita Serviços de

Manutenção Ltda
De 18%
para 0% 60 unidades Indeferido

 
A Nota Técnica com as recomendações para o caso acima encontra-se
no Processo SEI 19971.100754/2021-42 (doc. 17637824).

 
3.3 Pleitos de demais Estados-Partes
Entre os dias 13 a 29 de setembro de 2021, recebemos novos pleitos dos sócios do
Mercosul, especificamente da Argentina e do Uruguai, totalizando 10 medidas, entre
produtos novos e renovações.

Argentina: tratam-se de 5 medidas, sendo 2 pedidos novos (3 renovações, uma
com urgência):

NCM Produto Ex Pleiteante Alíquota Cota
Solicitada Observação Recomendação

CAT

3908.10.24 Poliamida 6 o 6-
6, sin carga

Poliamida 6.6, en las
formas previstas en la
Nota 6 b) del Capítulo
39, con antioxidante

en forma de Ioduro de

CIFIMA (Cámara
de la Industria de

Fibras
Manufacturadas y

De 14%
para 2%

6.000
toneladas

Renovação de
medida

vigente. Pedido
de urgência

Aprovado



Potasio (KI) o Bromuro
de Potasio (KBr)

Afines) de urgência

4811.90.90 Los demás

Papeles térmicamente
sensibles, en rollos de

anchura superior o
igual a 400 mm pero

inferior o igual a 1.520
mm, libres de Bisfenol

A (BPA), com peso
inferior o igual a

47g/m2

GTC RIBBON S.A.,
RAMON CHOZAS
S.A., CINENS PEL

S.A., BREMOT
S.A., FAXIPEL
S.R.L. e mais

empresas

De 12%
para 2%

8.400
toneladas

Renovação de
medida vigente
com aumento
de cota. Pleito

espelho no
limite de 6.000

toneladas

Aprovado
(6.000 toneladas)

8104.19.00

Los demás
(Magnesio y sus
manufacturas,

incluindo los
desperdicios y

desechos.
Magnesio em

bruto)

Não
ALUAR ALUMINIO

ARGENTINO
S.A.I.C.

De 6% para
2%

1.200
toneladas Pedido novo Mantido em pauta

a pedido da SEPEC

8545.19.90 Los demás

Únicamente electrodos
de carbón (ánodo), de
dimensiones 600 +/-
10 mm, 890 +6 -3

mm, 895 +6 -3 mm,
770 +6 -3 mm, que

presentan 2
perforaciones

circulares, de los tipos
utilizados en la

producción
electroquímica

de aluminio

ALUAR ALUMINIO
ARGENTINO

S.A.I.C.
De 12%
para 2%

10.500
toneladas

Renovação
Diretriz
28/2020

Aprovado

2921.51.33
N-(1,3-

Dimetilbutil)-N'-
fenil-p-

fenilenodiamina
Não

FATE S.A.I.C e
PIRELLI

NEUMÁTICOS
S.A.I.C.

De 12%
para 2%

1.380
toneladas

Pedido novo.
Pleito espelho Aprovado

 

Uruguai: tratam-se de 5 medidas novas, por 365 dias, sendo 3 casos de saúde e
2 casos de fórmulas lácteas, cujas análises remetem uma posição por parte do
Ministério da Saúde e do Ministério da Agricultura, respectivamente:

NCM Produto Ex Pleiteante Alíquota Cota
Solicitada

Recomendação
CAT

3003.20.59 Medicamentos. Los
demás Ceftazidima Tamponada Esteril Laboratório Libra

S.A.
De 8% para

0% 500 kg Aprovado

3003.20.99 Medicamentos. Los
demás Meropenem Tamponado Esteril Laboratório Libra

S.A.
De 8% para

0% 350 kg Aprovado

3003.10.19 Medicamentos. Los
demás Piperacilina + Tazobactam 8:1 Esteril Laboratório Libra

S.A.
De 8% para

0% 1.500 kg Aprovado

2106.90.30

Preparaciones
alimenticias no
expresadas ni

comprendidas en
otra parte. Las

demás.
Complementos

alimenticios

Nota referencial 1: é uma fórmula
integral, pronta para administrar, para
pacientes com tolerância anormal à

glicose, resistência à insulina devido a
uma patologia crônica ou aguda, e que

apresentem desnutrição ou risco
nutricional (DIBEN) quantidade 28.500

unidades X 500ML.

Nota referencial 2: é uma fórmula
integral de 1.5 kcal/ ml, com alto aporte

proteico recomendada para o
tratamento nutricional de pacientes
desnutridos ou em risco nutricional,

particularmente em pacientes
oncológicos, com doença catabólica
crônica e/ou caquexia. Pronto para
administrar por sonda ou ostomia
(SUPPORTAN) quantidade 1.650

unidades X 500ML.

Nota referencial 3: alimento líquido para
administração por sonda,

nutricionalmente completo, de alto valor
energético (1,5kcal/ML), alto valor

proteico (20% VCT), livre de fibra, glúten
e sob conteúdo em lactose com EPA e

DHA provenientes de óleo de peixe.
Classificado como alimento de uso

especial. Fórmula integral, pronta para
administrar, para pacientes com

funcionamento normal ou parcial do trato
gastrointestinal, que apresentem
desnutrição ou risco nutricional

(FRESUBIN HP ENERGY) quantidade
2.928 unidades X 1000ML.

Nota referencial 4: é uma fórmula
integral, pronta para administrar para

pacientes desnutridos ou em risco
nutricional, que não cubram los

requerimentos através da ingestão oral,
pacientes com perda do apetite ou

negativismo à ingestão, pacientes com
transtornos de mastigação e/ou

deglutição, pacientes com doenças

Laboratório Libra
S.A.

De 16% para
0%

191.382.500
mililitros Aprovado



neurológicas (FRESUBIN ORIGINAL)
quantidade 172.832 unidades X

1000ML.

Nota referencial 5: é uma fórmula
integral, pronta para administrar por
sonda, nutricionalmente completa,

hiperproteica, com arginina, e ácidos
graxos 3 provenientes do óleo de peixe,

para o tratamento nutricional de
pacientes com alto risco de infecção:

pós-operatórios, pós-traumáticos
(especialmente queimados) e

severamente desnutridos (RECONVAN)
quantidade 1.095 unidades X 500 ML .

2106.90.30

Preparaciones
alimenticias no
expresadas ni

comprendidas en
otra parte. Las

demás.
Complementos

alimenticios

Nota referencial 1: é uma bebida
nutricionalmente completa e balanceada
especialmente formulada para pessoas

com diabetes que requerem uma
ingestão controlada de açúcar.

Combinação clinicamente comprovada de
carboidratos de lenta absorção que
melhora a resposta glicêmica pós-

prandial. Apoia e melhora o manejo da
glicemia e minimiza picos de glicemia

como parte de um regime para o manejo
da diabetes. Para uso por via oral e/ou

integral. Apresentação garrafa com
237mL, sabor baunilha e morango

(ENTEREX DBT) quantidade 5.600 caixas
X 16 garrafas (cada garrafa por 237ml).

Nota referencial 2: é uma fórmula
integral especializada que fornece os

nutrientes que promovem a reparação
de tecidos em pessoas adultas com

deficiências nutricionais que apresentem
úlceras por pressão, úlceras por

insuficiência venosa, queimaduras, pé
diabético, feridas cirúrgicas, escaras.
Para uso por via oral e/ou por sonda

(ABINTRA) quantidade 5.850 caixas X 30
envelopes (cada envelope por 27g).

Nota referencial 3: é uma fórmula
especializada elemental com alto aporte
de AACR e baixo em AAA para pessoas

com doença hepática e intolerante à
ingestão proteica habitual. Este

complemento está especialmente
formulado para ajudar a promover um

balanço positivo de nitrogênio e melhorar
o estado nutricional das pessoas com

doença hepática, ao mesmo tempo que
minimiza o risco de encefalopatia

hepática. Para uso por via oral e/ou por
sonda (ENTEREX HEPATIC) quantidade
1.008 caixas X 24 envelopes (cada

envelope por 110g).
 

Nota referencial 4: é uma fórmula alta
em proteína e calorias, com 26 vitaminas

e minerais, antioxidantes, Ômega-3,
cálcio e vitamina D. É para administrar a
pessoas idosas que requerem manter ou
incrementar sua ingestão calórica e/ou

proteica, para jovens em
desenvolvimento com alto desgate físico
que requeiram calorias extras, em caso

de perda involuntária de peso e/ou
desnutrição calórica proteica, doenças
que requeiram incrementar o aporte

calórico-proteico, adequado para pessoas
com intolerância à lactose e/ou glúten.
Para uso por via oral e/ou por sonda.
(ENTEREX PLUS) quantidade 158.912
caixas X 16 garrafas (cada garrafa por

237ml).
 

Nota referencial 5: é uma fórmula
nutricional especializada polimérica

hiperproteica, hipercalórica com mistura
de carboidratos de baixo índice glicêmico

para pacientes com doença renal que
requeiram incrementar o aporte proteico

e calórico com restrição de líquidos e
eletrólitos. Projetada para as pacientes
com doença renal em tratamento de

diálise, pacientes com desnutrição
calórico-proteica em tratamento dialítico,

pacientes com alto requerimento
proteico-calórico e restrição hídrica e
eletrolítica, como complemento da

alimentação ou como fonte única de
macronutrientes, suplementar vitaminas
e minerais. Para uso por via oral e/ou por

sonda. (ENTEREX RENAL) quantidade
888 caixas X 24 tetra paks cada uma

(cada tetra pak por 237ml).

Laboratório Libra
S.A.

De 16% para
0%

173.530
Caixas Aprovado



 
Nota referencial 6: é uma fórmula em pó

integrais INMUNO-Moduladoras com
imunonutrientes, enriquecida com

arginina, glutamina e aminoácidos de
cadeia ramificada (AACR) e ácidos

graxos poli-insaturados (PUFAS). Contém
nucleotídeos, ômega 3 e antioxidantes.

Este complemento costuma beneficiar os
pacientes malnutridos que serão

submetidos a cirurgia maior por câncer.
Para uso por via oral e/ou por sonda
(INMUNEX PLUS) quantidade 1.272

caixas X 24 envelopes (cada envelope
por 131g).

 
 

LISTA DE EXCEÇÕES À TEC
4.  Pleitos para decisão
4.1. Pleitos novos
Esta SE-Camex recomenda o deferimento de 8 (oito) pleitos de redução tarifária ao
amparo da Lista de Exceção à TEC (LETEC), um indeferimento e mais 2 (dois) pleitos
para análise e encaminhamento pelo CAT, conforme dados resumidos na tabela abaixo.

 Processo SEI NCM Produto Pleiteante Pleito Alíquota Sugestão SE/Camex Recomendação CAT

1  19971.100560/2021-
47 9018.90.99

 Outros
(Aparelho de

controle
portátil para
Sistema de

controle EKOS
4.0, de uso

médico

  Boston Scientific do Brasil

Inclusão de
ex-tarifário
específico

com
redução a

0%

De 16%
para  0%

Sugestão de deferimento,
conforme consta da NT SEI nº

43705/2021/ME
(doc 18664853) 

Aprovado

2  19971.100629/2021-
32  3004.90.99

Outros
Medicamentos

contendo
produtos para

fins
terapêuticos

 MOKSHA8 BRASIL
DISTRIBUIDORA E

REPRESENTACAO DE
MEDICAMENTOS LTDA

 Inclusão
de ex-

tarifário
específico

com
redução a

0%

De 8%
para 0%

Sugestão de deferimento,
conforme consta da NT SEI nº

43706/2021/ME
(doc 18664888)

Mantido em pauta a
pedido do MS

3  19971.100655/2021-
61  3004.90.99

 Outros
Medicamentos

contendo
produtos para

fins
terapêuticos

AMGEN BIOTECNOLOGIA
DO BRASIL LTDA.

 Inclusão
de ex-

tarifário
específico

De 8%
para 2%

Sugestão de deferimento
conforme consta da NT SEI nº

43707/2021/ME
(doc 18664910)

Mantido em pauta a
pedido do MS

4  19971.100657/2021-
50  3002.15.90

 Outros
produtos

imunológicos,
apresentados
em doses ou
condicionados
para venda a

retalho 

AMGEN BIOTECNOLOGIA
DO BRASIL LTDA. Inclusão De 2%

para 0%
Sugestão de deferimento

conforme consta da NT SEI nº
44754/2021/ME (doc. 18798282)

Mantido em pauta a
pedido do MS

5 19971.100495/2021-
50 4011.20.90

Outros
pneumáticos

novos, de
borracha, dos
tipos utilizados
em ônibus ou

caminhões

Sindicato Nacional da
Indústria de Pneumáticos,

Câmaras de ar e Camelback
(Sinpec)

Exclusão De 18%
para 0%

Sugestão de indeferimento
conforme consta da NT SEI

nº 42929/2021/ME
(doc. 18564437)

Indeferido

6 19971.101072/2021-
57 8903.91.00

Barcos à vela,
mesmo com
motor auxiliar

Ministério do Turismo Inclusão De 20%
para 0%

Sugestão de análise pelo
CAT conforme consta da NI SEI nº
32278/2021/ME (doc. 19182597)

O Ministério do Turismo
apresentará os

argumentos da NI SEI
nº 32278/2021/ME

(doc. 19182597) com
vistas a que o Gecex
delibere a respeito. 

7 19971.100157/2021-
18 4016.99.90 

Outras obras
de borracha
vulcanizada

não endurecida
(teteiras)

Abraleite Inclusão De 16%
para 0%

Sugestão de análise pelo
CAT conforme consta da NI SEI nº
32291/2021/ME (doc. 19183811)

Encaminhamento do
caso para deliberação
do Gecex, a partir do
relato sobre o caso a

ser
apresentado pelo MAPA

8 19971.101059/2021-
06 7601.10.00 Alumínio

Primário ABAL
Aumento
da cota
vigente

De 6%
para 0%

Sugestão de deferimento do
aumento da cota conforme consta

da NT SEI nº 49050/2021/ME
(doc. 19394895)

Aprovado
(cota de 350 mil

toneladas)

9

19971.100607/2021-
72

19971.100780/2021-
71

7214.20.00 Vergalhão CA-
50

CÂMARA BRASILEIRA DA
INDÚSTRIA DA

CONSTRUÇÃO/ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE

INCORPORADORAS
IMOBILIARIAS - ABRAINC

Inclusão De 12%
para 0%

Sugestão de
deferimento conforme consta da
NT SEI nº 48732/2021/ME (doc.

19334811)

Mantido em pauta a
pedido do Min. da

Defesa

10 19971.100608/2021-
17 7213.10.00 Vergalhão CA-

60 
CÂMARA BRASILEIRA DA

INDÚSTRIA DA
CONSTRUÇÃO

Inclusão De 12%
para 0%

Sugestão de
deferimento conforme consta da
NT SEI nº 48732/2021/ME (doc.

19334811)

Mantido em pauta a
pedido do Min. da

Defesa 

11 19971.100609/2021-
61 7314.20.00 Tela soldada

nervurada
CÂMARA BRASILEIRA DA

INDÚSTRIA DA
CONSTRUÇÃO

Inclusão De 14%
para 0%

Sugestão de
deferimento conforme consta da
NT SEI nº 48732/2021/ME (doc.

19334811)

Mantido em pauta a
pedido do Min. da

Defesa

 



As Notas Técnicas com as recomendações para os casos relativos a este tópico
encontram-se no Processo SEI nº 19971.100960/2021-52, com exceção dos itens 6 e
7 cujas Notas Informativas estão nos respectivos processos.
O produto "Aflibercepte", à NCM 3002.15.90, medicamento incorporado ao SUS para
tratamento do Edema Macular Diabético - EMD e Degeneração Macular Relacionada à
Idade - DMRI, foi incluído extra pauta e aprovada sua inclusão na LETEC pelo CAT, nos
termos da Nota Técnica Nº 93/2021-CGITS/DGITIS/SCTIE/MS (doc. 19833130). 

 
4.2 Pleitos pendentes
Na última reunião do CAT, 7 (sete) pleitos ficaram pendentes de posicionamento final do
CAT, 6 (seis) deles tiveram pedido de prazo maior de análise por parte da SEPEC,
conforme dados resumidos na tabela abaixo.
 Processo SEI NCM Produto Pleiteante Pleito Alíquota Sugestão SE/Camex Recomendação CAT

1 19971.100766/2020-
96 3906.90.44

Poli (acrilato de
sódio), com

capacidade de
absorção de uma
solução aquosa de

cloreto de sódio
0,9 %, em peso,

igual ou superior a
vinte vezes

PROCTER & GAMBLE
INDUSTRIAL E

COMERCIAL LTDA

Exclusão ou
inclusão de
ex-tarifário 
específico

com redução
a 0%

 

De 8%
para 2%

Sugestão de exclusão da referida
NCM da Letec, conforme consta
da NT SEI nº 35959/2021/ME

(doc. 17640898) 
Indeferido

2 19971.100153/2021-
30 3906.90.44

Poli (acrilato de
sódio), com

capacidade de
absorção de uma
solução aquosa de

cloreto de sódio
0,9 %, em peso,

igual ou superior a
vinte vezes seu

próprio peso

BASF S.A. Manutenção De 8%
para 2%

Sugestão de exclusão da referida
NCM da Letec, conforme consta

da NT   SEI nº
35959/2021/ME (doc. 17640898)

1) Aprovada a redução
de 12% para 10%

para a NCM
9619.00.00 -
 Absorventes

(pensos*) e tampões
higiênicos, cueiros e
fraldas para bebês e

artigos higiênicos
semelhantes, de
qualquer matéria,
vigente na Letec; 

2) Caberá ao Gecex a
definição da alíquotas

para o SAP
entre a manutenção
do patamar de 8 %

(proposta SEPEC) ou
redução da alíquota de
8% para 6% (proposta

SE/CAMEX)

3 19971.101140/2020-
05 8507.60.00

Acumuladores
elétricos de ion de

litio - (Bateria
inteligente de Lítio,

acumulador
inteligente do tipo
Lítio Ferro Fosfato

(LiFePO4))

HUAWEI DO BRASIL
TELECOMUNICACOES

LTDA
Inclusão De 18%

para 0%
Sugestão de deferimento

conforme consta da NT SEI nº
27745/2021/ME (doc. 16499884)

A ser deliberado na
reunião extraordinária
do CAT, em 05/11/21

4 19971.100012/2021-
17 8507.60.00

Acumuladores
elétricos de ion de

litio - (Bateria
inteligente de Lítio,

acumulador
inteligente do tipo
Lítio Ferro Fosfato
(LiFePO4)) - Peso

45kgs"

HUAWEI DO BRASIL
TELECOMUNICACOES

LTDA
Inclusão De 18%

para 0%
Sugestão de deferimento

conforme consta da NT SEI nº
27745/2021/ME (doc. 16499884)

A ser deliberado na
reunião extraordinária
do CAT, em 05/11/21

5 19971.100014/2021-
14 8507.60.00

Acumuladores
elétricos de ion de

litio - (Bateria
inteligente de Lítio,

acumulador
inteligente do tipo
Lítio Ferro Fosfato
(LiFePO4)) - Peso

42kgs"

HUAWEI DO BRASIL
TELECOMUNICACOES

LTDA
Inclusão De 18%

para 0%
Sugestão de deferimento

conforme consta da NT SEI nº
27745/2021/ME (doc. 16499884)

A ser deliberado na
reunião extraordinária
do CAT, em 05/11/21

6 19971.100016/2021-
03 8507.60.00

Acumuladores
elétricos de ion de

litio - (Bateria
inteligente de Lítio,

acumulador
inteligente do tipo
Lítio Ferro Fosfato
(LiFePO4)) - Peso

65kgs

HUAWEI DO BRASIL
TELECOMUNICACOES

LTDA
Inclusão De 18%

para 0%
Sugestão de deferimento

conforme consta da NT SEI nº
27745/2021/ME (doc. 16499884)

A ser deliberado na
reunião extraordinária
do CAT, em 05/11/21

 
As Notas Técnicas com as recomendações para os casos relativos a este tópico
encontram-se nos Processos SEI nº 19971.100715/2021-45 e 19971.100570/2021-82.
Também foi solicitada pela SE/CAMEX a manutenção em pauta do seguinte produto
relativo ao setor de Saúde:

 Processo SEI NCM Produto Pleiteante Pleito Alíquota Status da Análise Recomendação
CAT

1 19971.100381/2021-
18 3912.39.10

Metil-, etil- e
propilcelulose,
hidroxiladas

(Hypromellose ou
Hipromelose)

ERNST &
YOUNG

ASSESSORIA
EMPRESARIAL

Inclusão De 2%
para 0%

A SE/Camex sugere manifestação do
Ministério da Saúde a respeito, de modo a

embasar, oportunamente, a análise de
mérito pelo CAT

Mantido em pauta a
pedido da SE/CAMEX

 
As Notas Técnicas com as recomendações para o caso relativo a este tópico
encontram-se nos Processos SEI nº 19971.100950/2021-17 (doc. 18754232)



e 19971.100570/2021-82 (doc. 16669528).
 

COMITÊ TÉCNICO Nº 1 DO MERCOSUL
5. Pleitos pendentes

Consulta Pública STRAT/SE-CAMEX nº 02/2021

 Processo SEI País NCM Produto Alteração
Pretendida Pleiteante Sugestão SE/Camex Recomendação CAT

1 19971.100552/2021-
09 Brasil   2925.11.00

 --
Sacarina
e seus

sais

Abertura com
redução

tarifária de
14% para 2%

CHR. OLESEN
NUTRITION

COMÉRCIO DE
INSUMOS

ALIMENTARES
LTDA

Sugestão de
deferimento pela

SE/Camex conforme
consta da Nota Técnica
SEI nº 46579/2021/ME

(doc. 19041954)

Indeferido

 
A Nota Técnica com a recomendação para o caso relativo a este tópico encontra-se
no Processo SEI nº 19971.101039/2021-27.

 
OUTROS ASSUNTOS
6. Crise energética: proposta de redução do imposto de importação para a
produção, importação, distribuição, armazenamento e diminuição do
consumo de energia. (Letec e Lebit)

Processo SEI 19971.101086/2021-71

Nota Técnica 48703 (SEI nº 19329499)

 
Será realizada reunião extraordinária do CAT específica para tratar do tema (incluindo
etanol) em 05/11, sexta-feira, às 15h.
Materiais complementares podem ser apresentados à SE/CAMEX para divulgação entre
os membros do Comitê.  

 
7. Renovação da vigência da Resolução Gecex nº 17/2020 (Lista Covid).
Foi aprovada a prorrogação da Lista Covid, por mais 6 meses. 
Será apresentada na próxima reunião ordinária do Gecex a Minuta de Resolução sobre
este tema.

 
8. Data da próxima reunião.
Foi informado que a próxima reunião ordinária do Comitê ocorrerá no dia 30 de
novembro de 2021, às 14:00hs.

 
ANEXO ÚNICO

Lista de presença da 19ª Reunião do Comitê de Alterações
Tarifarias – CAT, ocorrida no dia 29 de outubro de 2021, por

meio da Plataforma virtual Microsoft Teams
 

Nome Endereço Eletrônico Órgão
Alessandra Muller
Vargas Suzarte alessandra.suzarte@economia.gov.br SE/CAMEX/ME

Alexandre Messa
Peixoto da Silva alexandre.messa@economia.gov.br SEAE/SEPEC/ME

Ana Lucia Oliveira
Gomes ana.ogomes@agricultura.gov.br MAPA

Anderson da Costa
Mello anderson.mello@economia.gov.br SE/CAMEX/ME

André Fabio Souza andre.f.souza@economia.gov.br SEPEC/ME
Antônio André Ponzo andre.ponzo@agricultura.gov.br MAPA

Bruno Teixeira bruno.teixeira@itamaraty.gov.br MRE
Carlos Halfed carlos.halfeld@agricultura.gov.br MAPA
Caroline Leite
Nascimento caroline.leite@economia.gov.br SE/CAMEX/ME

Cid Jorge Caldas cid.caldas@agricultura.gov.br MAPA
Claudia Elena Figueira

Cardoso Navarro claudia.navarro@rfb.gov.br RFB

Denis Scaramussa denis.scaramussa@economia.gov.br SE/CAMEX/ME
Eduardo André de Brito

Celino  Ministério da Defesa

Eduardo Lacreta Leoni eduardo.leoni@economia.gov.br SE/CAMEX/ME
Gastão Giometti gastão.giometti@agricultura.gov.br MAPA

Gustavo Cupertino gustavo.domingues@agricultura.gov.br MAPA
Hailton Madureira de

Almeida hailton.almeida@mme.gov.br MME

Juliana Gondim
Guimarães Macieira juliana.macieira@economia.gov.br SECEX/SUEXT/CGOP/COIMP

Juliana larenas juliana.larenas@defesa.gov.br SEPROD/Ministério da
Defesa

Lina Chang lina.chang@agricultura.gov.br MAPA
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mailto:gast�o.giometti@agricultura.gov.br
mailto:gustavo.domingues@agricultura.gov.br
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mailto:juliana.macieira@economia.gov.br
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Luciano Jorge Peres luciano.peres@economia.gov.br SE/CAMEX/ME
Luiz Fellipe Flores

Schmidt  MRE

Manoela Marins Hartz manoela.hartz@economia.gov.br SE/CAMEX/ME
Marcelo Fernandes de
Barros Costa Azevedo marcelo.azevedo@agricultura.gov.br MAPA

Maria Cristina Milani maria.milani@economia.gov.br SEPEC/ME
Marcio Mota Fernandes

Hissa marcio.hissa@economia.gov.br SRTb/CE

Maurício Marins
Machado mauricio.machado@economia.gov.br SEAE/SEPEC/ME

Patrícia da Silva Pereira patricia.s.pereira@economia.gov.br SEAE/SEPEC/ME
Patrycia Werneck patrycia.werneck@saude.gov.br Ministério da Saúde

Paulo Henrique Siqueira
Isobe paulo.isobe@economia.gov.br SEAE/SEPEC/ME

Pedro Henrique de
Andrade Reckziegel pedro.reckziegel@economia.gov.br CGPC/SANC/SDIC

Rafael Campelo Ferraz rafael.ferraz@economia.gov.br SEAE/SEPEC/ME
Roberta Rosa Prata roberta.prata@economia.gov.br SE/CAMEX/ME

Rodrigo Toledo Cabral
Cota rodrigo.cota@economia.gov.br MME

Thais Lopes Rocha thais.rocha@economia.gov.br SF/ME
Tólio Ribeiro tolio.ribeiro@economia.gov.br SEPEC/ME

Documento assinado eletronicamente por Denis Scaramussa Pereira,
Coordenador(a)-Geral, em 03/12/2021, às 19:11, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 20650210 e o código CRC 21016F5D.

Referência: Processo nº 19971.101082/2021-92 SEI nº 20650210
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