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ADVERT:~NCIA 

As publicações da Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda 
e as clientelas a que se destinam 

As publicações da Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda divi
dem-se em duas categorias: 

1 ) Anteprojetos de Leis, de Regulamentos, de Regimentos e respectivas 
Exposições de Motivos, que são submetidos, em primeiro lugar, à aprovação 
do titular da Pasta e, depois, aos escalões superiores, Presidência da Repú
blica e Congresso Nacional, conforme o caso; 

2) estudos, diplomas legislativos, ementários, manuais e outros do 
cumentos da mesma família, originàriamente destinados às autoridades e 
servidores do Ministério da Fazenda responsáveis pelo cumprimento das leis 
fiscais do País. 

O critério seguido na distribuição (sempre gratuita e espontânea) das 
publicações da Comissão baseia-se. obviamente, nas afinidades entre o res
pectivo texto e a natureza das funções das entidades, autoridades e servi
dores públicos a que cada publicação é enviada. 

De tôdas as publicações, a Comissão remete exemplares à Presidência 
da República, à Casa Civil, ao Gabinete Militar, ao Serviço Nacional de 
Informações, a todos os Ministros de Estado. às duas Casas do Congresso, 
aos Órgãos do Poder Judiciário (Supremo Tribunal Federal. Superior Tri
bunal de Recursos, Tribunal de Contas), assim como aos Governadores de 
Estado, aos Presidentes das Assembléias Legislativas estaduais, aos Secre
tários de Fazenda e aos Prefeitos das Capitais. 

Quando se trata de Anteprojetos. ou estudos de que poderão resultar 
Anteprojetos de Lei, enviam-se exemplares a cada Deputado e a cada Se
nador, assim como às bibliotecas de ambas as Casas do Legislativo. Quando 
se trata de textos de leis ou regulamentos fiscais, com os respectivos índices 
analíticos, a clientela preferencial compõe-se. naturalmente. dos Agentes 
Fiscais. dos Delegados Regionais, enfim, dos representantes do Fisco Federal 
na Capital e nos Estados. 

Além disso, em todos os casos, são distribuídos exemplares às prin
cipais bibliotecas do País, assim como às Embaixadas dos países que mantêm 
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APRESENTAÇAO 

Esta publicação. Dicionário do lmpôsto de Consumo, completa e coroa 
os esforços que a Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda envidou 
a fim de propiciar - ao fisco e ao contribuinte - documentos de trabalho 
deliberadamente concebidos e planejados para facilitar ao máximo a estrita 
aplicação e observância da lei e regulamento dêsse tributo. 

As demais publicações resultantes das pesquisas e estudos levados a 
efeito pela Comissão no setor do impôsto de consumo são: 

a} o Anteprojeto de Lei do lmpôsto de Consumo e respectivas tabelas, 
o qual foi transformado na Lei n9 <4. 502. de 30 de novembro de 1964. pelo 
Congresso Nacional (publicação n9 7 desta série. lançada em agôsto de 
1965) ; 

b) o Anteprojeto de Regulamento do lmpôsto de Consumo e respec~ 
tivas tabelas, o qual foi aprovado pelo Presidente da República pelo Decreto 
n9 56.791. de 26 de agôsto de 1965 (publicação n9 13 desta série. lançada 
em setembro de 1965); 

c} o Regulamento do lmpôsto de Consumo - com Anexos (publi~ 
cação n9 20 desta série. lançada em maio de 1966). 

Pelo volume. pela originalidade e pelo esfôrço intelectual. que requereu. 
o Dicionário do Impôsto de Consumo representa a publicação mais impor~ 
tante das quatro. Foi idealizado para servir de instrumento de trabalho e 
fonte autorizada de consulta aos que. como representantes do fisco federal. 
contribuintes ou assessôres de contribuintes. necessitem ou desejem conhecer 
a classificação dos produtos sujeitos ao impôsto de consumo. Compreende 
cinco mil verbetes. redigidos e dispostos segundo a Nomenclatura Aduaneira 
de Bruxelas. 

Listar. definir. ou descrever os artigos - sôbre os quais incide o im~ 
pôsto de consumo com as suas variadas taxas ad vaiarem - eis sua principal 
finalidade. Cada posição assim indicada para cada produto conduz ime~ 
diatamente à tabela de incidência do impôsto constante do Regulamento. 
tornando quase automático o cálculo do total devido em cada caso. Não 
é necessário mais que uma simples operação de multiplicação. 

Explicam~se. nas Notas Introdutórias, os critérios que nortearam a ela~ 
boração desta obra e a melhor maneira de consultá~la. 
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NOTAS INTRODUTóRIAS 

I - Os critérios que presidiram à elaboração desta obra 

Para melhor e mais clara apresentação da matéria nêle contida, êste 
Dicionário divide~se em cinco partes: Produtos Tributados, Produtos Isentos. 
Produtos não Tributados, Notas Interpretativas da Tabela e Regras Gerais 
de Classificação. 

Os produtos tributados e os isentos enumeram~se por ordem alfabética. 

Exemplos: 

Produtos tributados 

"Bebidas não alcoólicas, com exceção das com~ 

preendidas nas Posições 20.07, 22. O 1 e 30.03. 

(Vide Notas 18~1 e 22~1) ................... 22.02 

Bebidas que, embora às vêzes se designem por 
"cerveja", não são alcoólicas. (Vide Notas 18~1 

e 22~ 1 ) .................................... 22.02 

Bebidas que tenham por base o vinho. (Vide Nota 
22~2) . ..................................... 22.06" 

(V. pág. 73) 

Produtos isentos 

"Açúcar mascavo, demerara e cristal. (Artigo 15, 

§ 19 , da Constituição Federal) ., o . o . o ... o o .. o o o 17.01 

Adubos (Vide Fertilizantes) o' o o .. o ....... o . o . Capo 31 " 

(V. págo 335) 
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II - Como consultar êste Dicionário 

Eis a maneira mais prática. Suponhamos que se procure, por exem~ 
pIo, a classificação dos produtos seguintes: taxímetros, cartões postais, acen~ 
dedores e isqueiros, vinhos frisantes e panelas de alumínio. 

Para os quatro primeiros produtos, o critério da menção nominal satisfaz 
plenamente ao interessado, que logo encontrará os verbetes e as respectivas 
posições, a saber: 

Taxímetros ................................. . 
Cartões postais ............................. . 
Acendedores e isqueiros ...................... . 
Vinhos frisantes ............................ . 

90.27 
49.09 
98.10 
22.05 

Já o mesmo não acontece, porém, quanto ao último: panelas de alumínio. 
Para êste produto, o critério da indicação nominal não responderia à con~ 
sulta. Concorrentemente, todavia, os demais critérios levam o consulente 
à classificação procurada. 

1 . Segundo a categoria do produto, o verbete UTENSíLIOS DE 
COZINHA E ARTIGOS DE HIGIENE E TOUCADOR. DE ALUMí~ 
NIO indica a posição 76.15 e faz remissão a ARTIGOS DE USO E ECO~ 
NOMIA DOMÉSTICOS.... DE ALUMíNIO, e êste a ARTIGOS DE 
USO E ECONOMIA DOMÉSTICOS .... DE FERRO (73.38). e ARTE~ 
FATOS ESPECIALMENTE UTILIZADOS EM COZINHA E COPA 
. . .. DE FERRO (73.38), que traz a enumeração dos produtos daquela 
posição e, mutatis mutandis, de tôdas as congêneres. 

2. Se, por outro lado, se fizer a busca por grupamentos genéricos, os 
verbetes ARTIGOS DE USO E ECONOMIA DOMÉSTICOS... DE 
ALUMíNIO, ARTEFATOS DE ALUMíNIO e suas remissões atendem 
à consulta. 

3. Já pelo uso ou destinação, veiam~se, por exemplo. o verbete COZI~ 
NHA E MESA e a remissão específica para UTENSíLIOS DE COZI~ 
NHA. . .. DE ALUMíNIO. 

4. Quando o interessado se guiar pelos dizeres das posições o verbete 
ARTIGOS DE USO E ECONOMIA DOMÉSTICOS.... DE ALUM1~ 
NIO, de acôrdo com o texto da posição 76.15 da Tabela do Regulamento 
do Impôsto de Consumo, esclarecerá a questão. 

5. Pelo critério da matéria constitutiva, o verbete ALUMíNIO igual~ 
mente remete o consulente a ARTEFATOS DE ALUMíNIO e dêste a 
UTENSíLIOS DE COZINHA ... , DE ALUMíNIO. 

Seguindo êsses caminhos, poderá o consulente inteirar~se da classificação 
de qualquer produto, dentro da sistemática adotada pela legislação do im
pôsto de consumo, à luz da Nomenclatura Aduaneira de Bruxelas. 
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PARTE I 

PRODUTOS TRIBUTADOS 



Abacá (cânhamo-de-manilha ou «Musa 
textilis» ) em filaças ou trabalhado, 
mas não fiado .................. 57 . 02 

Abacates secos, quando acondicionados 
em recipientes, embalagens ou en
voltórios, destinados à apresentação 
do produto ..................... 08.01 

Abacaxis secos, quando acondiciona
nos em recipientes, embalagens ou 
envoltórios, destinados à apresenta-
ção do produto ................ 08.01 

Abotoaduras, botões de punhos e se
melhantes. (Vide Botões, etc.) ... 98.01 

Abraçadeiras ou flanges de fixação, 
dispositivos destinados a sustentar 
os elementos tubulares de certos an
daimes e os tampões, mesmo rosca
dos, que apresentem um anel, um 
gancho, etc., como os que se utili-
zam em estendedouros de roupa .. 73.40 

Abrasivos, naturais ou artificiais, em 
p'ó ou em grãos, aplicados sõbre 
tecidos, papel, cartolina ou cartão 
ou outras matérias, inclusive recor
tados, cosidos, ou unidos de outra 
forma, mesmo que êstes tecidos, pa
pel etc., tenham posteriormente 
sido colados a suportes, como discos 
de madeira, metal. etc. (Vide Lixa e 
Nota 58-I) ..................... 68.06 

Abridores de garrafas, abre-latas, com
preendendo as chaves, quebra-no
zes, incluindo os de mola, saca-rõ
lhas, saca-botões, calçadeiras, etc., 
de metais comuns. (Vide Objetos 
de metais comuns; Notas da Alí-
nea XVIII e Notas 82-1 a 82-4) .. 82 . O~ 

Absorvente catamenial (almofada com
posta de pôlpa de celulose, papel 
absorvente, papel repelente, algodão 
hidrófilo e outro elemento permeá
vel aos líquidos, como seja, a gaze 
cirúrgica, com função de envoltório 

A 

dos elementos interiores, tendo suas 
porções marginais estendidas além 
da periferia do núcleo absorvente, 
para fixação no cinto próprio, comu
mente usado pelas mulheres quando 
em estado de menstruação). (Vide 
Tampões higiênicos) ............. ~8.21 

Absorventes (composições que se uti
lí:z;am para completar o vácuo nas 
lâmpadas e válvulas elétricas). Vide 
Preparados das indústrias químicas 
ou indústrias conexas ........... 38.19 

Acabamento de peles e couros. (Vide 
Pigmentos de água preparados e No
tas IX-2, 29-2, «b, 32-1, 32-3, 32-4, 
32-5 e 32-6) ................... 32.09 

Açafrão, em pó ou preparado. (Vide 
Nota 9-1) ....................... 09-10 

Aceleradores de vulcanização (prepa
rados sob a forma de misturas, que 
se adicionam à borracha, antes da 
vulcani:z;ação, a fim de melhorar as 
propriedades físicas dos artefatos 
vulcani:z;ados e reduzir o tempo e a 
temperatura necessários à operação). 
Vide Nota 38-1 ................ 38.15 

Acendedores e isqueiros (mecânicos, 
elétricos, de catalisadores, etc.), de 
qualquer matéria (inclusive metais 
preciosos, etc. ), de bõlso, de mesa 
ou de fixar em paredes, fogões, etc., 
inclusive os acendedores para veí
culos, e respectivas partes e peças 
separadas que como tais se reconhe
çam, tais como recipientes exterio
res, rodas, reservatórios de combus
tivel. com exceção das escorvas, da 
Posição 36.04, das pedras, da Po
sição 36.07, das torcidas, das Posi
ções 36.08, 59. H ou 70.20, e, 
ainda, dos simples recipientes com 
combustíveis líquidos, da Posição 
36.08. (Vide Tubos de recarga, etc .. 
e Notas 98-1. 98-2 e 98-3) ...... 98.10 
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ACE PRODUTOS TRIBUTADOS 

Acetobutirato e propionato de celulose 
(ésteres da celulose que forneçam 
matérias plásticas com as caracte
rísticas gerais dos derivados do ace
tato de celulose). Vide Derivados 
químicos da celulose, E:steres da ce-
lulose e Nota 39-3) ........... . 

Acetona. (Vide Compostos de função 
cetona e Notas 13-1, «e», 29-1, 29-2, 
29-3, 29-4, 29-5 e IX-2) ........ . 

Ácido acético (Seus sais: acetato de 
sódio, de cálcio, de cobalto, de co
bre, de chumbo, etc.; seus ésteres: 
acetato de metilo, de etilo, de vi
nilo, de butilo, de glicerina, etc.; 
anidrido acético, cloreto de ace
tilo, brometo de acetilo, ácidos 
c1oro-acéticos e bromo-a céticos; ou
tros sais e ésteres do ácido acético). 
Vide Monoácidos, etc. . ........ . 

Ácido acético (soluções aquosas que 
contenham 10% ou menos dêste 
áCido) ......................... . 

Ácido acético (soluções aquosas que 
contenham mais de 10% dêsse ácido) 

Ácido algínico e respectivos sais e és-
teres. (Vide Nota 39-3) ....... . 

Ácido azótico (água-forte) 

Ácido bórico (ortobórico). Vide No-
tas 28-1 e 28-3 ................ . 

Ácido brômico (composto oxigenado 
do bromo) ..................... . 

Ácido bromídrlco (composto oxigena-
do do bromo) .................. . 

Ácido cianídrico, ácido prússico (com
postos oxigenados de carbono) 

Ácido cítrico (entra na preparação de 
bebidas e emprega-se também na 
indústria têxtil, em enologia, farmá
cia, no fabrico de citratos, etc.). 
Vide Ácidos-álcoois, etc. . ...... . 

Ácido clórico (composto oxigenado 
de cloro ....................... . 

Ácido clorídrico ou ácido muriático. 
(Vide Notas 28-1 e 28-3) ...... . 

Ácido clorossuHônico ou clorossulfú
rico. (Vide Notas 28-1 e 28-3) " 

Ácido fenilglicônico (ácido mandélico) 
e seus sais e ésteres; outros ácidos, 
seus sais e ésteres. (Vide Ácidos-
álcoois) ........................ . 

39.03 

29.13 

29.14 

22.10 

29.14 

39.06 

28.09 

28.12 

28.13 

28.13 

28.13 

29.16 

28.13 

28.06 

28.06 

29.16 

Ácido fluobórico (composto oxigena-
do de f1úor) ................... . 

Ácido fluorídrico (composto oxigena-
do de flúor) ................... . 

Ácido fluossilício (composto oxige-
nado de f1úor) ................. . 

Ácido fórmico e seus sais (formiatos 
de sódio, de cálcio, de alumínio, de 
níquel; seus ésteres; formiato de me
tilo, de etilo, de benzilo, etc. e o 
cloroformiato de etilo). Vide Mo-
noácidos, etc. . ................. . 

Ácido fosforoso (composto oxigenado 
de fósforo) .................... . 

Ácido fulmínico 
de carbono) 

Ácido gálhico. 

(composto oxigenado 

(Vide Ácidos-fenóis) 

Ácido glucônico, gluconato de cálcio, 
de sódio, de ferro e outros sais e 
ésteres do ácido glucônico. (Vide 
Ácidos-álcoois) ................. . 

Ácido hipocloroso 
nado de cloro) 

(composto oxige-

Ácido hipofosfórico (composto oxige-
nado de tósforo) ............... . 

Ácido hip'ofosforoso (composto oxi-
genado de fósforo) ............. . 

Ácido iódico (composto oxigenado de 
iôdo) .......................... . 

Ácido iodídrico (composto oxigenado 
do iôdo) ....................... . 

Ácido isociânico (composto oxigenado 
de carbono) ................... . 

Ácido muriático ou ácido clorídrico. 
(Vide Notas 28-1 e 28-3) ....... . 

Ácido nítrico ou água forte. (Vide 
Notas 28-1 e 28-3) ........... . 

Ácido nitrídico (composto oxigenado 
de azôto) ...................... . 

Ácido perclórico (composto oxigena-
do de cloro) .................. . 

Ácido periódico (composto oxigenado 
de iôdo) ...................... . 

Ácido permanganlCo. (Vide Bases, 
Óxidos, etc.) ................... . 

Ácido persulfúrico (composto oxigena-
do de enxôfre) ................. . 

Ácido plcrlCO (trinitrofenol). Vide 
Derivados halogenados, etc. dos fe-
nóis e dos fenóis-álcoois ....... . 

ACI 

28.13 

28.13 

28.13 

29.14 

28.13 

28.13 

29.16 

29.16 

28.13 

28.13 

28.13 

28.13 

28.13 

28.13 

28.06 

28.09 

28.13 

28.13 

28.13 

28.28 

28.13 

29.07 
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ACI PRODUTOS TRIBUTADOS ACU 

Ácidos inorgânicos outros e compostos 
oxigenados dos metalóides (compos
tos de flúor. de cloro. de bromo. 
iõdo. de enxõfre. de selênio. de te
lúrio, de azõto. de fósforo, de car-
bono. de silício e ácidos complexos) 28.13 

Ácidos naftênicos e -sulfonaftênicos, 
em bruto ou purificados. (Vide 
Nota 38-2) ..................... 38.19 

Ácidos nucléicos e seus sais (nuclel-
nato de sódio e outros). Vide 
Compostos heterociclicos outros .. 29.35 

Ácidos propiônico, butírico e isobu
tírico, valeriânico e isovaleriânico, 
palmítico (palmiato de cálcio, de alu
mínio), ácido esteárico (estearato 
de cálcio, de magnésio, de zinco, de 
aluminio, de cobre. de chumbo etc.), 
ácidos capróicos e hexílicos etc.; 
outros sais e ésteres dêstes ácidos. 
(Vide Monoácidos, etc.) ......... 29. H 

Ácidos resínic09 e colofônias. (Vide 
Derivados dos) .................. 38.08 

Ácidos, seus anidridos, halogendos, 
peróxidos e perácidos; seus deriva
dos halogenados, sulfonados, nitrados 
e nitrosados. (Vide Monoácidos, 
Poli ácidos. ÁcidOS-álcoois. etc.). 

Ãcidos sulfônicos (derivados sulfona
dos dos hidrocarbonetos): ácidos 
benzenossulfõnicos, toluenossulfõni-
cos e outros .................... 29.03 

Ácidos sulfonítricos (misturas sulfoni-
tricas). Vide Notas 28-1 e 28-3 .. 28.09 

Ácidos tânicos. (Vide Taninos e No-
tas 32-1 e 32-5) ................ 32.02 

Ácidos tiônicos (compostos oxigena-
dos de enxõfre) ................ 28. 13 

Aço. (Vide Ferro e aço). 

Acordeões eletrônicos. (Vide Instru-
mentos de música eletromagnéticos, 
eletrostáticos, eletrônicos, etc.) .... 92 .07 

Acordeões, harmônicas, concertinas e 
bandônions (instrumentos de sõpro. 
portáteis. providos de um fole acio
nado por um dos braços do execu
tante. palhêtas livres de metal e dois 
teclados). de qualquer matéria. aca
bados ou não (podendo apresentar. 
acoplados. dispositivos elétricos de 
tomada de som e de amplificação. 
desde que se trate de instrumentos 

dos tipos clássicos que possam ser 
utilizados sem êsses dispositivos). 
inclusive as harmõnicas de bõca 
(pequenos instrumentos de forma em 
geral retangular. de madeira e me
tal. a maior parte das vêzes. ein que 
o som é produzido por palhêtas vi
bráteis). Vide Notas 92-1. 92-2 e 
92-4 ............................ 92.04 

Aços especiais e aço fino ao carbono, 
nas formas apresentadas nas Posi
ções 73.06 a 73.14. inclusive. (Vide 
Notas XVIII-3. 73-1. «d» e «e», 
73-2 e 73-3) .................... 73.15 

Aços-ligas e aço alto-carbono nas for
mas indicadas nas Posições 73.06 
a 73.14, inclusive. (Vide Notas 
XVIII-3, 73-1, «d» e «e», 73-2 e 
73-3) ........................... 73.15 

Acridina e seus derivados ( acridina, 
acriliavina. proflavina. lactato de 
3-9-diamino-7 -etoxiacridina. rivanol 
e outros). Vide Compostos heteroci-
clicos outros ..................... 29 . 35 

Açúcar com baunilha ou com vanilina. 
(Vide Notas 17-1 e 17-2) ........ 17.05 

Açúcar de beterraba e de cana, em 
estado sólido, refinado OU em table-
teso (Vide Notas 17-1 e 17-2) .... 17.01 

A!;úcares (cãndi, ou com mais de 
97% de sacarose, e outros). Vide 
Notas 17-1 e 17-2 .............. 17.01 

Açúcares e melaços caramelizados. 
(Vide Notas 17-1 e 17-2) ........ 17.02 

Açúcares não especificados (glicose. 
levulose ou frutose, lactose, mal tose, 
açúcar invertido e outros). Vide 
Notas 17-1 e 17-2 ................ 17.02 

Açúcares, quimicamente puros, com ex
clusão da sacarose, glicose ou dex
trose e lactose (levulose ou frutose. 
galactose. mal tose e outros). Vide 
Notas 29-1, 29-2 e 29-3 ......... 29.43 

Açúcares, xaropes e melaços, aromati-
zados ou com adição de corantes, 
com exclusão dos sucos de frutas 
adicionados de açúcar em qualquer 
proporção. (Vide Notas 17-1 e 17-2) 17.05 

Acumuladores elétricos ou pilhas se
cundárias, utilizados para acumular 
energia elétrica e restitui-la à medi
da que vai sendo necessário. tais 
como acumuladores de chumbo e 
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AFI PRODUTOS TRIBUTADOS 

peças separadas e acessorlos. excluí~ 
dos pela Nota XX-2 ou definidos 
pela Nota XX-3; Partes e peças se-
paradas, etc.) .................. . 

Afiadeiras para fôlhas de serra e para 
ferramentas, etc. (Vide Máquinas
ferramentas que trabalham por elimi~ 
nação de metal, etc.) ........... . 

Afiadores de facas, afiadores de aço 
para lâminas e outros, de metais co
muns. (Vide Objetos de metais co
muns; Notas da Alinea XVIII e No-
tas 82-1 a 82-4) . .. .......... . 

Ágar-ágar e outros mucílagos e espes
santes naturais, extrai dos de vegetais 

Agentes de branqueio ótico (produtos 
orgânicos sintéticos). Vide Notas 
29-2, «f», 32-1, 32-2. 32-3 e 32-5 

Aglomerantes (aglutinantes) para nú
cleos de fundição que tenham por 
por base produtos resinosos naturais. 
(Vide Nota 38-1) ............... . 

Ag10merantes para núcleos de fundição, 
que tenham por base aglutinantes 
diferentes dos produtos resinosos 
naturais, tais como óleo de linhaça, 
mucilagens vegetais. dextrina ou me
laço. (Vide Preparados das indús
trias quimicas ou indústrias conexas) 

Água de colônia e loções (distintas 
das águas destiladas aromáticas e 
soluções aquosas da Posição 33.05) . 
Vide Notas IX-2, 30-2, 33-1 e 33-2 

Água de maquilagem e de beleza. 
(Vide Notas IX-2. 30-2. 33-1 e 
33-2) .......................... . 

Água-forte (ácido nítrico) 

Água ox:genada (peróxido de hidrogê
nio) , quando não se apresente em 
acondicionamento farmacêutico 

Água oxigenada (peróxido de hidrogê
nio), quando se apresente em acon
dicionamento farmacêutico. (Vide 
Isenções e Notas IX-2. 18-1. 30-1 
e 30-2) ...................... .. 

Água oxigenada sólida ( combinada 
com a uréia) .................. . 

Água pesada (protóxido de deutério) 

Aguardentes de alcoolatos de plantas 
e as compostas. assim consideradas 
a «laranjinha» e outras adicionadas 
de caramelo, cascas. ervas, raizes 

88.01 

84.45 

82.04 

13.03 

32.05 

38.10 

38.19 

33.06 

33.06 

28.09 

28.54 

30.03 

38.19 
28.51 

OJ essências. (Vide Notas 18-1 e 
22-2) .......................... . 

Aguardentes de cidra, de ameixas, de 
cerejas (<<kirsch»). ou de outros fru
tos. (Vide Notas 18-1 e 22-2) .... 

Aguardentes em geral, de qualquer 
modo obtidas, simples ou compos
tas, de qualquer graduação alcoólica. 
(Vide Notas 18-1 e 22-2) ....... . 

Águas amoniacais e massa depuradora 
esgotada procedente da depuração do 
gás de iluminação. (Vide Nota 38-1) 

Águas concentradas de fontes salinas, 
para usos terapêuticos. (Vide No
tas IX-2. 18-1. 30-1 e 30-2) 

Águas de beleza (produtos para con-
servação e cuidados da pele). (Vide 
Notas IX-2, 30-2. 33-1 e 33-2) .. 

Águas de quina, de rosa, de alfazema 
e de colônia, quando preparadas em 
álcool. (Vide Notas IX-2. 30-2, 33-1 
e 33-2) ........................ . 

Águas de toucador (água de colônia e 
loções). Vide Notas IX-2. 30-2, 33-1 
e 33-2 ......................... . 

Águas destiladas aromáticas e soluções 
aquosas de óleos essenciais, inclusive 
medicinais: de flôres de laranja, rosa, 
melissa, hortelã-pimenta. tilia, etc. 
(Vide Notas 13-1, «h». 30-2, 33-1 
e 33-2) ........................ . 

Águas destiladas, bidestiladas e ele
trosmóticas, de condutibilidade ou de 
igual grau de pureza. (Vide Notas 
IX-I, IX-2. 28-1, 28-2 e 28-3) .... 

Águas gasosas (águas potáveis adicio
nadas de anidrido carbônico, à pres~ 
são de algumas atmosferas). Vide 
Nota 22-1 ..................... . 

Águas gasosas aromatizadas (com la
ranja, limão, etc.). Vide Notas 18-1 
e 22-1 ........................ .. 

Águas glicerinosas resultantes da pre
paração dos ácidos gordos. (Vide 
Nota 15-1) ..................... . 

Águas minerais aromatizadas (com la
ranja, limão, etc.). Vide Notas 18-1 
e 22-1 ......................... . 

Águas minerais artificiais. (Vide Nota 
22-1) .......................... . 

Agulhas de costura manual, agulhas 
para malhas e rendas (de tricô. de 
croché. etc.), furadores para bordar, 

AGU 

22.09 

22.09 

22.09 

38.04 

30.03 

33.06 

33.06 

33.06 

33.05 

28.58 

22.01 

22.02 

15.11 

22.02 

22.01 
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ALe PRODUTOS TRIBUTADOS ALE 

Alcalóides vegetais, naturais e repro
duzidos por síntese, seus sais, éte
res, ésteres e outros derivados. 
(Vide Notas 29-1 a 29-3 e 30-1) .. 29. i2 

Alcaparras dessecadas, desidratadas ou 
evaporadas, inclusive esmagadas ou 
pulverizadas, mas sem outro prepa
ro, quando acondicionadas em reci
pientes, embalagens ou envoltórios, 
destinados à apresentação do pro-
duto. (Vide Nota 7-1) .......... 07.M 

Alcarávia (Sementes de), em pó ou 
preparadas. (Vide Nota 9-1) .... 09 . 09 

Alcatrão de hulha (óleos e outros pro
dutos provenientes da sua destila
ção, à alta temperatura). Vide No-
tas 27-1 e 27-2 ................. 27.07 

Alcatrão de hulha e outros alcatrões 
minerais (breu e coque de breu dê-
les obtidos). Vide Nota 27-1 .... 27.08 

Alcatrão mineral (Misturas betumino-
sas à base de). Vide Nota 27-1 .. 27.16 

Alcatrões de madeira (alcatrão de pi-
nheiro, óleo de cade, etc.). Vide 
Nota 38-1 ...................... 38.09 

Álcool etílico desnaturado, de qual-
quer graduação. (Vide Nota 22-2) 22.08 

Álcool etílico não desnaturado, com 
graduação igualou superior a 80 
graus Gay Lussac. (Vide Nota 
22-2) ........................... 22.08 

Álcool etílico não desnaturado, reti
ficado ou não, com graduação in
ferior a 80 graus Gay Lussac. 
(Vide Notas 18-1 e 22-2) ........ 22.09 

Álcool metílico, propílico, butílico, 
amílico, alílico, oléico, etc. (Vide 
Monoálcoois e Poliálcoois) ....... 29 . Oi 

Álcool salicílico (saligenina). Vide 
Fenóis e Fenóis-álcoois .......... 29.06 

Álcool sólido (combustiveis sólidos ou 
semi-sólides, com base de álcool). 
Vide Notas 29-2, «g», 36-1 e 36-2 36.08 

Álcoois acíclicos e seus derivados ha
logenados, sulfonados, nitrados e ni
trosados. (Vide Monoálcoois e Po
liálcoois e Notas 29-1. 29-2, 29-3, 
29-4 e 29-5) .................... 29.0i 

Álcoois aromáticos e seus derivados ha
logenados, sulfonados, nitrados e ni
trosados ( álcool benzílico, feniletí-

lico, fenilpropílico, cmamlCO; dife
nilcarbinol e outros). Vide Notas 
29-1. 29-2, 29-3, 29-4 e 29-5 .... 29. OS 

Álcoois ciclânicos, ciclênicos e ciclo
terpênicos e seus derivados haloge
nados, sulfonados, nitrados e nitro
sados (borneol, isoborneol, cicloe
xanóis, inositol, colesterol, mentol, 
santalol, terpineoI. terpina e outros). 
Vide Notas 29-1. 29-2, 29-3, 29-4 
e 29-5) ........................ 29.05 

Álcoois cíclicos e seus derivados ha
logenados sulfonados, nitrados e ni
trosados. (Vide Notas 29-1, 29-2, 
29-3, 29-4 e 29-5) .............. 29.05 

Álcoois gordos de consttiuição quími-
ca definida (Vide Monoálcoois) .. 29.04 

Álcoois gordos industriais que tenham 
características de cêras artificiais. 
(Vide Notas 31-1 e 31-1) ........ 31.04 

Álcoois gordurosos industriais (Iáurico, 
cetilico, esteárico, oléico, misturas de 
álcoois primários alifáticos e ou-
tros). Vide Nota 15-1 ........... 15.10 

Aldeídos (aCíclicos: metanol, trifor
moI, etanal, paraaldeído, metaldei
do, butanal, heptanaI. octanaI. al
deído caprilico, aldeido pelargônico, 
cáprico, undecílico, láurico, acrilico, 
crotônico; citral, citronelal e outros; 
Aldeídos ciclânicos, ciclênicos e ci
cloterp'ênicos: felandral, safranal, pe
rilaldeído, ciclocitrais e outros; Al
deídos aromáticos: benzóico, cinâmi
co, aIfa-amilcinâmico, fenilacético e 
outros). Vide Notas 29-1. 29-2, 
29-3 e 29-5 ..................... 29.11 

Aldeídos-álcoois (aldol, hidroxicitro
nelal, aldeído glicólico e outros). 
Vide Notas 29-1, 29-2, 29-3 e 29-5 29.11 

Aldeídos-éteres, aldeídos-fenóis e ou
tros aldeídos de funções oxigenadas 
simples ou complexas (aldeidos sa
licilico, protocatéquico, anísico, me
tilprotocatéquico - vanilina -, etil
protocatéquico - etilvanilina -, me
tilenoprotocatéquico - heliotropina 
-, e outros). Vide Notas 29-1. 29-2, 
29-3 e 29-5 ...................... 29.11 

Alegorias, figuras simbólicas, reprodu-
ções de animais, etc. de metais co-
muns, para chaminés, relógios ou 
prateleiras .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 83.06-
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ALM PRODUTOS TRIBUTADOS AMB 

Almofadas. (Vide Artigos de colchoa
ria; Colchões, etc.). 

Almofadas para carimbos, datadores, 
etc.. manuais, mesmo impregnadas. 
de fêltro, tecidos ou outras matêrias 
absorventes fixas (m suporte de ma
deira metal ou matérias plásticas 
artificiais, que, muitas vêzes, têm a 
forma de uma caixa. com exclusão 
dos rolos impregnados de tinta, ma
nua;s. qUe seguem o regime da ma
téria constitutiva. (Vid' Notas 98-1, 
982 e 98-3) .................... 98.08 

Almofadas, saquinhos e cabides, perfu
mados. (Vide Notas IX-2, 30-2, 33-1 
e 33-2) ......................... 33.06 

Almobdinhas para alfinêtes e almo
fadas pneumáticas, com exceção 
das que constituem artigos de aC'lm
p:im nto da Posição 62.04. (Vide 
Arrgos confeccionados com tecidos 
e Nota 62- I) .................... 62.05 

Almotolias e seringas de lubrificação. 
(Vide Ferramentas de uso manual, 
d~ metais comuns) .............. 82.04 

Alquidos ou resinas alquílicas (produ
tos de policondensação dos poli
álcoois com ácidos orgânicos poli
básicos). V:d' Produtos de conden-
sação e Notas 39-2. 32-4 e 39-3) .. 39.01 

Alquibenzenos misturados e os alquil
naftalenos misturados. (Vide Prep3-
rados das indústrias quimicas ou in-
dústrias conexas) ................ 38.19 

Alternadores. (Vide Geradores elétri-
cos ~ geradores eletrostáticos, etc.) 85.01 

Alto-falantes (tais como alto-falantes 
ele:romagnéticos ou eletrodinâmicos. 
alto-falantes piezoelétricos. alto-fa
lantes eletrostáticos. alto-falantes d~ 
cristal). podendo estar incorporados 
de transformadores de adaptação e 
amplificadores. ou instalados em dis
positivos de formas variadas. até 
mesmo em artigos de mobiliário. 
sem que se lhes al'ere a classifi
cação. e respecêivas partes, peças 
separadas e dispositivos. desde que 
se reconheça terem sido principal
mente construídos para instalação de 
alto-falantes (salvo o caso dos mó
veis do Capitulo 94). Vide Notas 
da Alinea XIX .................. 85. H 

Altos-polímeros artilidais ( excetuados 
os das Posições 39-01 a 39-05) e 
Altos-polímeros naturais ( dextrana, 
glicogênio - amido animal - e 
chitina. Vide Notas 39-3 e 32-4 .. 39.06 

Alúmens (de alumínio, de crômio, de 
ferro e outros). Vide Notas IX-I. 
IX-2. 28-1. 28-3 e 28-5 .......... 28.38 

Aluminatos. (Vide Sais dos ácidos de 
óxidos metálicos) ................ 28.47 

Alumínio. (Vide Barras, perfís e fios 
etc.; Chapas. fôlhas e tiras, etc.; Fô
lhas e tiras delgadas, etc.; Pós e 
partículas de aluminio. etc.; Acessó
rios de alumínios para tubos, etc.; 
Artefatos de alumínio para constru
çôes, etc.; Construções. inclusive in
completas, e suas partes, etc.; Cha
pas. barras. perfis e tubos para a 
construção etc.; Reservatórios, cis
ternas. cubas, etc.; Tonéis. b:lrrís. 
tambores. latas, caixas. etc.; Latas. 
caixas e outros recipientes seme
lhantes; Bisnagas e outros recipien
tes semelhantes; Recipientes de alu
mínio para gases comprimidos ou 
liquefeitos. etc.; Cabos. cordoalhas. 
trançados e semelhantes, etc.; Telas 
metálicas e rêdes. etc.; Chapas ou 
tiras golpeadas ou estiradas. etc.; 
Artefatos de alumínio; Artefatos de 
alumínio não especificados. etc.). 

Alumínio em bruto ( em blocos, lin
gotes. chapas, varetas, fios, etc.). 
Vide Notas da Alínea XVIII .... 76.01 

Alvaiade. (Vide Carbonatos) 28.42 

Amaciante~. umedecedores, emulsionan-
tes, «softeners», antiespumantes, igua
ladores, «leveling agents» e ou-
tros produtos tenso-ativos semelhan-
tes. (Vide Nota 34-1) .......... 34 02 

Amálgamas de metais não precioso~ 
(de zinco. de antimônio. de alu
mínio. etc.). Vid~ Notas IX-L IX-2, 
28-1. 28-2 e 28-3 ................ 28.58 

Amálgamas de metais preciosos ( de 
prata, de ouro, do grupo da platina 
e outros). Víde Notas IX-I, IX-2, 
28-1. 28-2. 28-3 e 28-5 .......... 28.49 

Âmbar natural ( resina fóssil, também 
denominada âmbar amarelo. súcino 
ou carabé, de côr que varia geral
ment? do amarelo ao côr de laran
ja-carregado). trabalhado, isto é, 
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AMP PRODUTOS TRIBUTADOS ANO 

Ampliadores ou redutores fotográficos 
(Vide Aparelhos de ampliação ou 
de redução fotográficas) ......... 90.09 

Amplificadores elétricos de baixa fre
qüência, podendo apresentar-se aco
plados com um dispositivo regula
dor de volume, para verificar a am
plificação ou com dispositivos regu
ladores qUe permitem fazer variar a 
correspondência de freqüência do 
amplificador (excluídos os amplifica
dores de mêdia e alta freqüência. que 
seguem o regime dos aparelhos a 
que se destinam), e rcspctivas partes 
e peças separadas. (Vide Notas da 
Alínea XIX) .................... 85. H 

Amplificadores elétricos de média e 
alta freqüência (seguem o regime 
dos aparelhos a que se destinam). 

Ampolas de vidro para garrafas tér
micas e outros recipientes isolantes. 
acabados ou não, com ou sem rô
lhas OU outros dispositivos de uso 
semelhante, desde que não apresen
tem nenhum revestimento protetor. 
total ou parcial. que as transforme 
em garrafas ou outros recipientes iso
lantes, prontos para serem usados. 
(Vide Nota 70-3) ............... 70.12 

Ampolas de vidro, que se destinem a 
conter soros e outros produtos far
macêuticos ou, ainda. combustíveís 
líquidos ......................... 70.17 

Ampolas e invólucros tubulares de vi
dro, abertos, não acabados, sem 
guarnições, para lâmpadas, tubos. 
válvulas e semelhantes. (Vide Nota 
70-3) ........................... 70.11 

Âncoras, fateixas e suas partes comp'o-
nentes, de ferro ou de aço. (Vide 
Notas da Alínea XVIII) ........ 73.30 

Anidrido arsenioso. (Vide Notas 28-1 
e 28-3) ......................... 28.11 

Anidrido bórico. (Vide Notas 28-1 e 
28-3) ........................... 28.12 

Anidrido carbônico, gás carbônico, bí
óxido de carbono (compostos oxi-
genados de carbono) ............. 28. 13 

Anidrido e ácidos arsênicos. (Vide 
Notas 28-1 e 28-3) .............. 28.11 

Anidrido fosfórico (pentóxído de fós-
foro, neve fosfórica). Vide Notas 
28-1 e 28-3) .................... 28.10 

Anidrido plúmbico (óxido pulga). 
Vide Óxidos de chumbo. etc. .... 28.27 

Anidrido silícico (composto oxigenado 
de silício) ....................... 28.13 

Anidrido sulfúrico ( com posto oxigena-
do de enxôfre) .................. 28. 13 

Anidrido sulfuroso (dióxido de enxô-
fre. bióxido de enxôfre - gás sul
furoso). Vide Notas 28-1 e 28-3. 28.07 

Anidrido telúrico (composto oxigenado 
de tdúrio) ..... ,................ 28.13 

Anidridos, halogcnetos, pcróxidos e pe
rácidos, dos ácidos-álcoois, ácidos
aldeídos. ácidos-cetonas. ácidos-fenóis 
c outros ácidos de funções oxigena-
das simples ou complexas ....... 29.16 

Anil natural. (Vide Notas 29-2, «f». 
32-1, 32-2, 32-3 e 3'2-5) ......... 32.o, 

Anil, quando se apresenta como tinta 
preparada para tingir, acondiciona
do para venda a varejo ou apresen
tado em forma prt1pria para êsse 
fim. (Vide Notas IX-2. 29-2, «f». 
32-1. 32-2. 32-4, 32-5 e 32-6) .... 32.09 

Anilina. (Vide Monoaminas aromá-
ticas) .................... ,...... 29.2l 

Anis (Sementes de). em pó ou prepa-
radas . (Vide Nota 9-1 ) ........ 09 .09 

Ânodos de cobre, obtidos por lamina-
gem, em barras ou perfís ........ 74.03 

Ânodos de cobre, obtidos por lamina-
gem, em chapas ou tiras ......... 74.04 

Ânodos, grades e telas, de carvão ou 
de grafita, para lâmpadas e tubos 
retificadores. (Vide Artefatos de 
carvão ou de grafita, para usos elê-
tricos ou eletrotécnicos) .......... 85.24 

Ânodos para niquelar, fundidos, lami
nados ou obtidos por eletrólise. em 
bruto ou manufaturados (chapas ob
tidas por eletrólise. de forma qua
drada ou retangular. em que a soma 
dos comprimentos dos dois lados 
contíguos ultrapassa habitualmente 
20cm; chapas e barras. obtidas por 
laminagem ou fundição. aquelas com 
comprimento. largura e espessura até 
respectivamente 2.5 m. 600 mm e 
20mm. e estas de comprimento até 
-4 metros). Vide Notas da Alínea 
XVIII .......................... 75.0' 
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APA PRODUTOS TRIBUTADOS APA 

Aparelhos auxiliares para as máquinas 
e aparelhos para tecer etc., da Po
sição 81.37. (Vide Máquinas e apa-
relhos auxiliares, etc.) ........... 84.38 

Aparelhos auxiliares para geradores de 
vapor, em geral (ainda que o s~u 
funcionamento se baseie em princi
pio idêntico ao dos permuta dores 
de calor da Posição 81 . 17) , tais 
como: economiza dores, superaquece
dores, acumuladores de vapor, apa
relhos de limpeza e de recuperação 
de gases, dispositivos para limpeza 
de lamas, paredes de fornalha com 
tubulação metálica para circulação 
de água, cilindros coletores, limita
dores de superaquecimento, etc.; 
condensadores para máquinas de va
por e partes e peças separadas. 
(Vide Notas da Alínea XIX e No-
tas 81-1 e 84-2) ................ 84.02 

Aparelhos avisadores para proteção 
contra incêndio (tais como: apare
lhos de substância fusível, aparelhos 
de dilatação, aparelhos cujo funcio
namento se baseia na variação de 
resistência elétrica, aparelhos de cé
lula foto elétrica ) e re spectivas partes 
e peças separadas. (Vide Aparelhos 
elétricos de sinalização acústica ou 
visual e Notas da Alinea XIX) .. 85.17 

Aparelhos avisadores para proteção 
contra roubo (tais como aparelhos 
avisador: s de contátos elétricos, apa
relhos avisa dores de capacidade, apa
relhos avisadores de dispositivos fo
toelétricos), e respectivas partes e 
peças separadas. (Vide Aparelhos 
elétricos de sinalização acústica ou 
visual e Notas da Alínea XIX) .. 85.17 

Aparelhos centrifugadores. (Vide Má-
quinas e aparelhos centrifugadores) 84.18 

Aparelhos chupa dores de sementes e 
elevadores de feno ou de palha ... 84.22 

Aparelhos cinematográficos de tomada 
de som, geralmente baseados no 
prinCipiO do registro fotoelétrico, 
combinados ou não com aparelhos 
de tomada de vistas, sejam utiliza
dos na indústria cinematográfica, se
jam para amadores (com exclusão, 
porém, dos aparelhos que utilizem 
unicamente o processo magnético, da 
Posição 92.11) e respectivas partes 
e peças separadas. (Vide Notas 
90-1. 90-2 e 90-7) .............. 90.08 

Aparelhos cinematográficos de tomada 
de vistas, providos ou não de seus 
elementos ópticos, combinados ou não 
com aparelhos de registro de som, 
tanto utilizados na indústria cinema
tográfica, como para amadores (in
clusive os aparelhos especiais des
tinados a ser montados em aviões, 
os de caixa estanque para explora
ções submarinas), sejam para filmes 
estereoscópicos, para filmes colori
dos, sejam para filmes de três di
mensões ou para filmes panorâmicos 
(acionados geralmente por um mo
tor elétrico ou, no caso de apare
lhos portáteis, por um motor de 
mola), e respectivas partes e peças 
separadas. (Vide Notas 90-1, 90-2 
e 90-7) ......................... 90.08 

Aparelhos com mecanismo de relojoa
ria ou motor síncrono que permitam 
pôr em movimento um mecanismo 
num tempo dado. desde que não 
apresentem características dos reló
gios da Posição 91.01. tais como: in
terruptores horários, relógios de tari
fas. de contato, de comutação (ou 
comutadores) ou de tarificação (po
dendo ser comandados por termós
tatos, por reguladores de pressão, 
de nível de água, etc.), com exclu
são das caixas dos aparelhos, quan
do isoladas. da Posição 91.10, das 
máquinas, das Posições 91.07 ou 
9\ .08. das partes e peças sC'paradas 
das máquinas, em geral, da Posição 
91.11. (Vide Aparelhos elétricos de 
relOjoaria; Notas 91-1, 91-3, 91-1 
e 91-5) ......................... 91.06 

Aparelhos concentra dores ou aquece
doces de xarope, tinas de refinação, 
etc., e os cata lisa dores apresentados 
isoladamente. (Vide Aparelhos e dis
positivos aquecedores e refrigerado
res, etc.; Notas da Alínea XIX e 
Notas 81-1 e 81-2) .............. 84.17 

Aparelhos constituídos por câmaras 
nas quais se consegue temperatura 
relativamente elevada por concentra
ção de calor proveniente de uma 
fornalha. interior ou exterior, com o 
objetivo de submeter a um tratamen
to térmico produtos vários (inclu
sive se aquecidos a vapor). Vide 
Fornos industriais ou de laboratório. 
com exclusão dos fornos elétricos .. 84. H 
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da Posição 91.11; dos aparelhos do 
Capítulo 90, mesmo com maquinis
mo de relojoaria, mas sem mostra
dor de horas, como, por exemplo: 
maré grafos e sismógrafos, das Po
sições 90. 14 ou 90.28, curvimetros, 
da Posição 90. 16, contadores para 
gases, líquidos e eletricidade, da Po
sição 90.26, barógrafos e termógra
fos, da Posição 90.23, manômetros, 
das Posições 90.24 ou 90.28, conta
dores de voltas ou de produção, ta
químetros, taxím~tros e podômetros, 
das Posições 90.27 ou 90.28; dos 
cronômetros, cronógrafos e contado
res de tempo, de bôlso, etc.; da Po
sição 91.01; dos metrônomos, da 
Posição 92.10). Vide Aparelhos 
elétricos de relojoaria, Notas 91-1. 
91-3, 91-4 e 91-5 ................ 91.05 

Aparelhos de fotocópia que operem 
por contato, empregados para re
produção de plantas. documentos, 
etc., tais como máquinas e apare
lhos para obtenção de fotocópias e 
m~sas e caixilhos luminosos em que 
as provas, se expõem, com exclusão, 
porém, dos aparelhos de tomada de 
vistas para microfilmes, da Posição 
90.07. (Vid~ Aparelhos e material 
dos tipos utilizados em laboratórios 
fotográficos, etc.; Notas 90-1, 90-2, 
90-3 e 90-7) .................... 90.10 

Aparelhos de fotogrametria (tais como 
aparelhos de levantamento, aparelhos 
de restituição, designados por este
reotopógrafos. estereoplanígrafos, au
tógrafos, estereótopos. estereocompa
radores, etc., coordinatógrafosl, com 
exceção dos aparelhos fotográficos 
de tomada de vistas aéreas, da Po
sição 90.07, e dos coordinatógrafos 
que se não destinem a fotograme
tria, da Posição 90.16. (Vide No
tas 90-1. 90-2, 90-3, «a» e «b», 90-6 
e 90-7) ......................... 90.14 

Aparelhos de hidrografia. (Vide No-
tas 90-1, 90-2, 90-3, 90-6 e 90-7) .. 90.14 

Aparelhos de iluminação, candeeiros, 
lustres de qualquer espécie e respec
tivas partes não elétricas, de me
tais comuns ou em que OS metais 
comuns constituam os elementos es
senciais. (Vide Artigos de lampada
ria e aparelhos de iluminação; Ar
tigos de vidro para iluminação, etc.; 

Partes metálicas não elétricas, etc.; 
Notas da Alínea XVIII e Nota 
83-1 ) ........................... 83 .07 

Aparelhos de iluminação de exterior, 
de metais comuns, tais como cande
eiros de iluminação pública, de jar
dins, de parques, etc. (Vide Arti
gos de Iam padaria e aparelhos de ilu
minação, etc.; Notas da Alinea 
XVIII e Nota 83-1) ............ 83.07 

Aparelhos de iluminação de interiores, 
de metais comuns, tais como cande
eiros de suspensão, de globo, para 
tetos, lustres, candeeiros de parede, 
de mesa. de mesinha de cabeceira, de 
secretária, lamparinas, lampadários, 
candeeiros estanques para lugares 
úmidos, candelabros, castiçais co
muns e de piano, etc. (Vide Artigos 
de Iam padaria e aparelhos de ilumi
nação. etc.: Notas da Alínea XVIII 
e Nota 83-1) .................... 83.07 

Aparelhos de iluminação destinados a 
usos especiais, de metais comuns, 
tais como candeeiros para câmaras 
escuras, para vitrinas de estabeleci
mentos, para máquinas, para ilumi
nação artificial de estúdios de fo
tografia e cinematografia, refletores 
para iluminação de edificio, monu
mentos, parques, etc., velas elétricas 
para árvores de Natal. lanternas 
manuais. que se adaptem a conduto
res elétricos, lâmpadas portáteis, 
lanternas de balizamento de foco 
fixo, etc. (Vide Artigos de lampa
daria e aparelhos de iluminação, 
etc.: Notas da Alínea XVIII e 
Nota 83-1) ..................... 83.07 

Aparelhos de iluminação portáteis e 
para veículos (exceto os das Posi
ções 85.09 e 85.10), de metais co
muns, tais como: lanternas para o 
vento, lanternas de cavalariças, 
Iam peões e lanternas para cortejos, 
lâmpadas de mineiro e de pedreiro, 
lanternas e faróis de sinalização, para 
material rolante e para navios, lan
ternas de mão, lanternas não elétri
cas para velocípedes e faróis para 
aviões e veiculas de caminho de 
ferro, etc. (Vide Artigos de lampa
daria e aparelhos de iluminação, 
etc.; Notas da Alínea XVIII e Nota 
83-1) ........................... 83.07 

Aparelhos de iluminação prõpriamente 
ditos, de vidro. (Vide Artigos de 
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Aparelhos domésticos de rádio, de 
qualquer gênero (receptores deno
minados de mesa. receptores-móveis, 
receptores para introduzir em pare-
des. receptores portáteis, de pilhas ou 
de acumuladores. etc., mesmo com 
vitrolas e toca-discos incorporados) 
e respectivas partes e peças s"para-
das. (Vide Aparelhos emissores e 
receptores de radiodifusão (' de te
levisão; Notas da Alínea XIX) ... 85.15 

Aparelhos e artigos para usos quími
cos e outros usos técnicos, de ce
ranuca. (Vide Artefatos de maté-
rias cerãmicas. etc.) ............. 69.09 

Aparelhos e d'spositivos aquecedores e 
refrigeradores, mesmo aquecidos 
eletricamente (empregados em vá
rias indústrias com o fim de sub
meter os produtos a tratamentos 
simples, tais como aquecimento. ebu
lição, cocção. vaporização de pro
dutos líquidos, refrigeração de líqui
dos ou de gases e condensação de 
vapõres) e respectivas partes e pe
ças separadas. (Vide Aparelhos e 
dispositivos, mesmo aquecidos ele
tricamente, destinados ao tratamen
to de matérias, etc.; Notas da AIi-
nea XIX e Notas 84-1 e 84-2) .. 84.17 

Aparelhos e dispositivos, da natureza 
dos da Posição 84 .17, destinados 
especialmente a usos de laboratório, 
em geral de reduzidas dimensões 
(autoclaves. aparelhos para destila
ção. esterilizadores, estufas, secado
res. etc.), com exclusão dos apare-
lhos dêste gênero do Capítulo 90 .. 84 .17 

Aparelhos e dispositivos destiladores e 
retificadores, de materíal cerâmico, 
excetuados os de uso doméstico ... 69.09 

Aparelhos e dispositivos destiladores e 
retificadores, de vidro, para labora
tório, higiene e farmácia. mesmo 
aquecidos eletricamente ........... 70.17 

Aparelhos e dispositivos destiladores e 
retificadores, de vidro. para usos in
dustriais, não compreendidos na Po-
sição 70.17 ..................... 70.21 

Aparelhos e dispositivos destiladores e 
retificadores, mesmo aquecidos ele
tricamente (excetuados os de mate
rial cerâmico da Posição 69.09 ou 
de vidro das Posições 70. 17 ou 
70.21), tais como aparelhos de des-

tilação simples, alambiques. apare
lhos de destilação fracionada ou de 
retificação, etc., (exclusive Os de 
uso doméstica). Vide Aparelhos e 
dispositivos, mesmo aquecidos ele
tricamente, destinados ao tratamento 
do matérias. etc.; Notas da Alínea 
XIX e Notas 84-1 e 84-2 ....... 84.17 

Aparelhos e dispositivos elétricos de 
ignição e de arranque para motores 
de explosão ou de combustão inter
na d' todos os tipos, quer se trate de 
motores para veículos automóveis, 
aviões ou navios, etc., quer para 
instalações fixas, inclusive gerado
res e conjuntores-disjuntores que se 
empreguem com êstes motores (com 
exceção dos grupos de alimentação, 
constituídos essencialmente por um 
conjunto de transformadores e reti
ficadores, que se utilízam nos aero
portos. etc., para fornecimento de 
corrente aos aparelhos de arranque 
dos motores com o fim de evitar a 
utilização das baterias de bordo. da 
Posíção 85.01; dos acumuladores 
elétricos, da Posição 85.04; dos di
namos para velocipedes. utilizados 
unicamente para alimentação dos 
aparelhos de iluminação, da Posição 
85.09), e respectivas partes e pe
ças separadas. (Vido Magnetos; Bo
binas de ignição; Velas de ignição e 
aquecimento; Sobre tensores; Distri
buidores; Motores de arranque; Dis
positivos especiais de aquecimento, 
etc.; Geradores ou dinamos; Disjun
tores-corretores; Notas da Alínea 
XIX e Nota 85-2) .............. 85.08 

Aparelhos e dispositivos esterilizadores, 
mesmo aqué'cidos eletricamente e ex
cluídos os de uso doméstico. (Vide 
Aparelhos e dispositivos. mesmo 
aquecidos eletricamente, destinados 
ao tratamento de matérias, etc.; No
tas da Alinea XIX e Notas 84-1 e 
84-2) ........................... 84.17 

Aparelhos e dispositivos evaporadores 
e secadores, mesmo aquecidos ele
tricamente, diferentes dos fornos da 
Posição 84.14, e excluídos os de 
uso doméstico. (Vide Aparelhos e 
dispositivos, mesmo aquecidos eletri
cament? destinados ao tratamento 
de matérias. etc.; Notas da Alinea 
XIX e Notas 84-1 e 84-2) ...... 84.17 
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imobilizar os animais. durante as ope
raçõ"s; seringas especiais para ad
ministração de medicamentos, de pi
lulas; bridôes especiais para ingestão 
de beberagens: grampos destinados à 
reabsorção das rachas dos cascos; 
s"xascópios, etc.). com exclusão dos 
triquinoscópios, da Posição 90.12, 
dos artefatos de ortopedia para ani
mais, da Posição 90.19. das mesas 
de operações e de exame para ani
mais, da Posição 94.02, bem como 
dos utensílios dos tipos utilizados in
diferentemente pelos veterinários e 
pelos ferradores, dos utensílios em
pregados para marcação de gado e 
para tosquia. do Capítulo 82. (Vide 
Instrumentos e aparelhos para me
dicina. cirurÇ]ia. odontologia. veteri
nana, etc. Notas 90-1. 90-2. 90-3 
e 90-7) ......................... 90.17 

Aparelhos e instrumentos de meteoro
logia (tais como: cataventos. com ou 
sem aparelho indicador do vento; 
anemômetros com exclusão dos d3 
Posição 90.24; evapor'metros; indi
cadores de exposição aos raios sola
res; nefoscópios; actinômetros e so
larimetros, com excluão dos termô
m~tros especiais, simples ou combi
nados. para o mesmo uso, da Posição 
90.23, e dos actinômetros e solarí
metros, elétricos. da Posição 90,28; 
teodolitos especiais). com exclusão, 
ainda, dos conjuntos para sondagens 
aerológicas combinados com um apa
relho emissor d' sinais, da Posição 
90,28. (Vide Notas 90-1. 90-2. 90-3. 
~a:. e «b:., 90-6 e 90-7) ,......... 90. H 

Aparelhos e instrumentos de navega
ção marítima, fluvial ou aérea (tais 
como: bússolas de navegação ou agu
lhas de- mar ar; instrumentos para 
determinação da longitude e latitude, 
como sextantes, oitantes e azimutes; 
instrumentos especiais para nav ga
ção maritima ou fluvial. como timo
neiros automáticos ou giropilotos, re
gistradores de rumo, inclinômetros, 
barquinhas para medir a velocidade 
do navio inclusive se providas de 
um contador, sondas e linhas de 
sonda, manuais ou acionadas por um 
guindaste. com exceção das sondas 
acústicas. da Posição 90.28. etc.; 
aparelhos especiais para navegação 
aérea. como agulhas de marear mag
néticas ou giromagnéticas, altímetros, 

(com exclusão dos radioaltímetros. 
da Posição 85. 15). indicadores de 
velOCidade. variômetros. horizontes 
artificiais ou giro-horizontes. indica
dores de giragens e inclinômetros. 
machêmetros. acelerômetros. piloto! 
automáticos. etc.). com exclusão ain
da dos aparelhos de radiodireção. ra
diodetecção. radiossondagem e ra
diotelecomando, da Posição 85.15, 
dos barômetros e termômetros. da 
Posição 90.23, dos manôm 0 tros. in
dicadores de nível e todos os apare
lhos da Posição 90.24, dos conta
dores de- voltas. da Posição 90.27, 
dos amperímetros, voltímetros e to
dos os outros aparelhos elétricos da 
Posição 90.28, dos cronômetros e 
contadores de marinha. bem como 
dos rrlóÇ]ios de bordo. do Capitulo 
91. (Vide Notas 90-1. 90-2. 90-3. 
«a» e «b». 90-6 e 90-7) ........ ' 90.14 

Aparelhos e instrumentos elétricos ou 
eletrônicos de medida de grandezas 
elétricas (podendo ser indicadores ou 
reg'stradores; de tipo industrial, de 
laboratório, de verificação ou apa
relhos-padrôes; fixos ou portá
teis), magnetoelétricos, ferromagnéti
cos eletrodinâmicos. térmicos, de in
dução, de- binário termoelétrico. ele
trostáticos, r1etrônicos (e, paralela
mente a êstes diversos aparelhos que 
dão em geral uma medida direta, 
os que oferecem aO obs-rvador cer
tos elementos pelos quais se pode 
calcular a grandeza desejada, como 
as pontes d' medida e os potenciô
metros; osciloscópios e oscilógrafos. 
dos tipos de quadros bifilares. de 
ferro ou de estiletes. e os osciloscó
pios e oscilógrafos catódicos), po
dendo ter empregos múltiplos (como 
os plurimetros, verificadores univer
sais. etc.. que efetuam ràpidamente 
a med:da de tensõ s, de correntes. 
de resistência e de capacidade). tais 
como: galvonômetros e amperíme
tros (medida de int nsidade das cor
rentes); voltimetros. potenciômetros, 
eletrômetros. etc. (medida de ten
sõ s); ohmimetros, pontes de me
dida, condutancimetros (medidas de 
resistência); wattímetros (medidas de 
(potência); pontes de medida. ca
pacímetros. faradímetros. capassel
fímetros (medida de capacidade); 
freqüencimetros graduados em hert:r: 
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(uretrótomos, instrumentos destina~ 
dos a quebrar cálculos, Iitiotritura
dores, pinças, etc.; litótomos, aspi
radores de areias da bexiga, meató
tomos, etc.); instrumentos para gi~ 
necologia e obstetricia (válvulas gi
necológicas, histerômetros, estetoscó
pios obstétricos, colposcópios, fór
ceps, trépanos-perfuradores, embrió
tomos, cefalótribos e basiótribos, 
instrumentos para medição interior, 
etc.); aparelhos portáteis para pneu
motórax, aparelhos de transfusão de 
sangue e sanguessugas artificiais; 
fresadoras elétricas para pedicuros; 
agulhas (de ouro, prata, aço) para 
acupL\nctura; endoscópios (gasteros
cópios, toradoscópios, peritoneoscó
pios. lunetas broncoscópicas, citos
cópios, uretroscópios, etc.); instru
mentos para oftalmologia. (Vide 
Instrumentos e aparelhos para me
dicina, cirurgia, odontologia e vete
rinária, etc.; Notas 90-1, 90-2, 90-3 
e 90-7) ......................... 90.17 

Aparelhos e instrumentos, não elétri
cos, para medida, contrôle ou regu
lação de fluidos (gasosos ou liqui
dos), OU para contrôle automático 
d2 temperatura (podendo possuir 
êstes aparelhos mectmicos disposi
tivo interruptor ou comutador elé
trico; bem como registradores, de 
mostrador, de tambor, de tira conti
nua, com maquinismos de relojoaria 
ou com motor sincrono, mesmo que 
o registro se faça a distância; ór
gãos de sinalização e dispostivos óti
cos de leitura), tais como: manôme
tros (de liquidos, metálicos, de êm
bolo), podendo ser de máxima e mi
nima, de dois líquidos, de fltuador, 
de toro oscilante, de membrana, de 
cápsula, de esfera, etc.; termóstatos; 
reguladores de pressão ou pressósta
tos; reguladores de umidade ou umi~ 
dóstatos; indicadores de nivel de lí
quidos ou de grau de enchimento 
de gasômetros (de flutuador, pneu
máticos e hidrostáticos, de ilumina
ção bicolor); reguladores de nível 
(de sistema de flutuador, de sistema 
de elétrodos); reguladores de tira~ 
gem, compreendendo um órgão de 
medida, um órgão de comando, um 
dispositivo de transmissão, um meca~ 
nismo de acionamento; medidores de 
vazão ou de caudal (com estrangula~ 

mento fixo ou com estrangulamento 
variável); contadores de calor, in~ 
clusive os dos tipos utilizados nos 
imóveis coletivos; anemômetros; 
(com exclusão dos aparelhos e ins~ 
trumentos da Posição 90.14; dos 
termômetros, pirômetros, barômetros, 
higrômetros e psicômetros da Posi
ção 90.23; dos aparelhos para aná~ 
Iises fisicas e quimicas, da Posição 
90.25; dos aparelhos elétricos da 
natureza dos desta Posição, da Po
sição 90.28; das torneiras, válvulas 
de passagem e artefatos semelhantes, 
ainda mesmo que possuam disposi~ 
tivos de comando automático, em 
função da pressão da temperatura, 
do nivel, do grau higrométrico, etc., 
da Posição 84.61; dos recipientes em 
que a temperatura se mantém a um 
nível constante por intermédio de 
um termóstato e que, por êsse mo
tivo, se denominam estufas, armá~ 
rios, etc., termostáticos ou termósta
tos, que seguem o seu regime pró~ 

prio; dos indicadores de nivel dos 
tipos especiais utilizados em hidro
logia, da Posição 90. 14; dos apa~ 
relhos que apenas indicam a quan~ 
tida de total de fluido que por êles 
passa, da Posição 90.26). Vide 
Notas 90-1. 90-2, 90-3, 90-6 e 90-7) 90.2-1 

Aparelhos e instrumentos ópticos de 
medida e verificação, mesmo que se 
destinem a ser montados em máqui
nas, tais como: projetores de perfis, 
comparadores ópticos, com ocular ou 
escala graduada; bancos comparado~ 
res, com armação, dispositivo de 
deslocamento e dois microscópios 
micrométricos; bancos de medida, 
com armação, microscópio de obser~ 
vação, dois microscópios micromé
tricos de medidas e dispositivo de 
projeção; interferômetros (com exce
ção dos interferômetros para usos 
de laboratório, da Posição 90.25, e 
dos calços-padrões ópticos, da Po
sição 90. 01); verificadores ópticos; 
aparelhos com apalpador diferencial 
para registro fotográfico e medida de 
perfis e de estados de superfície; 
lunetas de alinhamento; réguas ópti~ 
cas; leitores micrométricos; goniôme~ 
tros ópticos; focômetros; etc. (com 
exceção dos dispositivos para colo
cação da peça a trabalhar ou ferra
menta nas máquinas-ferramentas, que 
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Aparelhos e instrumentos para medi
das calorimétricas, fotométricas ou 
acústicas, tais como: calorimetros (de 
gêlo, de aquecimento, como os calo
ri metros para determinar o valor es
pecífico de gases e combustiveis lí
quidos. e os calorímetros de bomba). 
inclusive os calorimetros de utiliza
ção industrial (com exclusão dos 
aparelhos acoplados com aparelhos 
de regulação, da Posição 90.24); fo
tômetros, espectrofotômetros inclu
sive os exposimetros ou posômetros. 
destinados a medir o tempo de expo
sição e a determinar a abertura do 
diafragma (com exclusão dos que 
utilizam células fotoelétricas, da Po
slçao 90.28): luxímetros; crioscó
pios e ebulioscópios (com exceção 
dos artefatos de vidro da Posição 
70.17); e respectivas partes e pe
ças separadas. (Vide, quanto às ex
c1usôes. Aparelhos e instrumentos 
para análises fisicas ou qUlm!Cas; 
Notas 90-1. 90-2. 90-3. 90-6 e 90-7) 90.25 

Aparelhos e instrumentos para odon
tologia, tais como: aparelhos de anal
gesia dentária. máscaras e outros 
aparelhos comuns a êste grupo e ao 
dos empregados em medicina e ci
rurgia humanas; dedeiras articuladas 
ou não e abre-bôcas. afasta dores de 
faces e de lábios. abaixadores de 
língua e pinças para puxar a lingua; 
alicates para extração de dentes. te
nazes. pinças. de qualquer espécie 
(para extrair dentes descarnados. 
pinças cortantes. pinças para adaptar 
pivôs. etc) e parafusos para raízes; 
instrumentos para nervos; tesouras e 
limas. verrumas e maços. raspadores. 
escalpelas. facas e tesouras espe
ciais. provetas próprias para odon
tologia. etc.; instrumentos especiais 
para limpeza de gengiva e alvéolos; 
sondas d;versas. aqulhas. insuflado
res. espelhos para bôca. etc.; instru
mentos destinados a revestir os den
tes. instrumentos para obturaçôes e 
porta-moldes; brocas e escôvas dos 
tipos fabricados para serem utiliza
dos em conjunto com aparelho de 
brocar; ferramentas e instrumentos 
com as caracteristicas dos usados nas 
oficinas de prótese dentária pelo téc
nico ou pelo mecânico-dentista. tais 
como facas. espátulas. etc. (com ex
clusão. porém. das ferramentas e ou-

tros artigos de uso geral. que se
guem o seu regime próprio); apare
lhos de brocar. com braços articula
los. montados isoladamente numa 
base. fixáveis às paredes ou desti
nados a serem adaptados ao equipa
mento; equipamentos dentários com 
base. elétricos ali não; escarradores
fontes com base ou com braço móvel. 
combinados ou não com um distri
buidor de água quente e uma se
ringa de água e destinados a serem 
adaptados a uma cadeira ali a serem 
fixos numa parede; (com exclusão 
dos dispositivos para os equipamen
tos dentários. como por exemplo os 
compressores da Posição 84. lI. apa
relhos de radiografia. da Posição 
90.20; das cadeiras de dentista. equi
padas ou não com escarradores-fon
tes e outros dispositivos. da Posição 
94.02: dos cimentos e ou:ros pro
dutos de obturação dentária. da Po
sição 30.05: bem como das cêras 
para dentista. em forma de ferradu
ra. pequenas chapas. varetas e se
melhantes. da Posição 34.07). 
Vide Instrumentos e aparelhos para 
medicina. cirurgia. odontologia. etc.; 
Notas 90-1. 90-2. 90-3 e 90-7 .... 90.17 

Aparelhos e instrumentos para oftal
mologia, tais como: instrumentos de 
cirurgia (trépanos para córnea e ce
ratótomos); instrumentos de diagnós
tico (oftalmoscópios. elétricos ou 
não. lupas binoculares com dispo
sitivo de prisão à cabeça. para exa
me dos olhos. tonômetros para me
dida da pressão sanguinea no globo 
ocular. blefaróstatos); instrumentos 
e aparelhos para exames visuais 
( amblioscópios. retinas cópias. esqui
ascópios. estrabômetros. ceratômetros. 
ceratoscópios. caixas com coleções 
de lentes destinadas a serem adap
tadas a armações especiais. para 
exame de órgãos visuais. armações 
para as re feridas lentes. réguas op
tométricas ou esquiascópicas. etc.); 
compressas com aquecimento elétri
co para olhos e eletroímãs para ex
trair dos olhos corpos metálicos es
tranhos; (com exclusão das escalas 
e quadros optométricos para percep
ção das côres. de papel ou cartão. 
do Capitulo 49). Vide Aparelhos e 
instrumentos empregados em medi-
cina e cirurgia humanas. etc. ..•• 90 .17 
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Telas de projeções; Notas 90-1. 
90-2. 90-3 e 90-7 ................ 90.10 

Aparelhos e outros artefatos de p'ró
tese dentária, ocular ou outra, tais 
como: olhos artificiais, de matéria 
plástica artificial ou de vidro ( com 
exceção dos destinados a bonecas, 
manequins, peles. etc., em geral das 
Posições 39.07 ou 70. 19), artefa
tos de prótese dentária (dentes ar
tificiais maciços; dentes artificiais 
ocos; dentaduras, parciais ou com
pletas, com base de borracha vul
canizada, de matéria plástica arti
ficial ou de metal; coroas metálIcas 
pré-fabricadas; peças de estanho 
fundido; barras; com exceção das 
chapas, varetas e formas análogas, 
de cêra, da Posição 34.07), outros 
aparelhos e artefatos de prótese (de
signadamente braços, antebraços, 
mão, pernas, pés, narizes, etc.), com 
exceção dos fragmentos de osso ou 
pele para enxertos ÓSS20S ou cutâ
neos da Posição 30. O 1. (Vide 
Isenções; Notas 69-2, «c», 90-1, 90-2, 
90-3 e 90-7) .................... 90.19 

Aparelhos e outros artefatos para fra
turas, luxações e lesões articulares 
dos membros, peito, etc., tais como: 
talas de fios metálicos, de madeira, 
etc., goteiras, talas com ligaduras 
impregnadas de gêsso, suportes para 
caixa torácica, arcos de proteção, 
aparelhos para fraturas, etc. (com 
exceção dos aparelhos para fratu
ras que não são fàcilmente separá
veis da cama em que são adapta
dos, da Posição 94.02), inclusive 
chapas, ganchos, etc., que são intro
duzidos no corpo pelos cirurgiões 
para manter justapostas as duas par
tes dum osso fraturado, etc. (Vide 
Notas 90-1. 90-2, 90-3 e 90-7) .... 90.19 

Aparelhos elétricos aquecedores de 
água, inclusive os de imersão. (Vide 
Aquecedores elétricos de água, etc.) 85.12 

Aparelhos elétricos de amplificação de 
som formados pela associação de 
microfones, amplificadores de baixa 
freqüência e alto-falantes (usados 
nas salas de espetáculos e outros 
lugares de reumoes públicas, em 
carros de propaganda, em veículos 
policiais, em alguns instrumentos de 
música, etc.), e respectivas partes 

e peças separadas. (Vide Notas da 
Alínea XIX) ........•........... 85.14 

Aparelhos elétricos de iluminação e 
de sinalização, limpa-vidros, disposi
tivos elétricos contra a geada e con
tra o nevoeiro, para bicicletas a mo
tor, motocicletas, velOcípedes e au
tomóveis (tais como: dínamos de ilu
minação utilizados em velOCípedes, 
etc.; caixas porta-baterias, munidas 
de um interruptor, tomadas de cor
rente, etc.; faróis de qualquer espé
cie; faróis ou projetores; luzes fi
xas, como luzes de posição e de 
estacionamento, luzes vermelhas da 
retaguarda, lâmpadas para iluminar 
a chap3 de matrícula, etc.; luzes 
anunciadoras de manobras, luzes de 
freio, pisca-piscas e outras luzes in
dicadoras de marcha-a-ré ou de mu
dança de direção, etc.; combinações 
de faróis e luzes formando um úni
co disposiitvo; faróis, luzes e lâm
padas, de socorro ou segurança; 
lâmpadas para iluminação do interior 
dos veículos automóveis. bem como 
do quadro de instrumentos; gambIar
ras; indicadores de mudança de di
reção, com braços ou setas móveis; 
buzinas, sirenas e outros aparelhos 
elétricos de sinalização acústica; 
triângulos iluminados para veiculos 
automóveis com reboque e painéis e 
letreiros para táxis; limpa-vidros, 
simples ou duplos, com motor elé
trico: dispositivos contra geada e 
contra nevoeiro; aparelhos para fa
cilitar o estacionamento de veiculos; 
avisa dores luminosos de ultrapassa
gem. com ou sem células fotoelé
tricas; indicadores de furos. etc.) e 
respectivas partes e peças separa
das (com exceção das pilhas da Po
sição 85.03, dos acumuladores da 
Posição 85.04, dos dínamos e dína
mos-magnetos da Posição 85.08, dos 
dispositivos amplificadores de som 
utilizados em determinados veículos 
automóveis. da Posição 85.14. dos 
quadros. comutadores e dispositivos 
combinados. com lâmpadas-testemu
nhas ou não, para comando dos 
aparelhos desta Posição, que se ins
talam em geral na coluna de dire~ 
ção. da Posição 85. 19. das lâmpa
das e tubos para iluminação, da Po
sição 85.20, dos esquentadores com 
dispositivos contra a geada ou con-
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tricas, etc.; Campainhas ou vibrador, 
elétricos. etc.; Buzinas. trompas e 
sereias elétricas; Aparelhos elétricos 
de sinalização etc.; Quadros indi
cadores de chamadas e semelhant's; 
Aparelhos avisadores para proteção 
contra roubo: Aparelhos avisadores 
para proteção contra incêndio; No-
tas da Alinea XIX) .............. 85. t 7 

Aparelhos elétricos de soldar em linha, 
instalados em laminadores para tu
bos ou apresentados com os lamina
dores a que manifestamente se des-
tinam ........................... 84. -11 

Aparelhos elétricos ou eletrônicos para 
medida de grandezas não elétricas e 
ainda para verificação, regulação ou 
análise (da natureza dos descritos 
nas Pos!ções 90.14, 90.15, 90.16, 
90.22. 90.23, 90.24, 90.25 e 90.27, 
com exceção dos estroboscópios), 
cujo modo de operar. porém, se ba
seie num fenôm -no elétrico variável 
com o fator procurado (aquêles em 
que a operação se efetua graças a um 
fenômeno elétrico cujas caracteristi
cas variam com o fator procurado, 
bem como aquêles em que o fator 
procurado cria, por si próprio, um 
fenômeno elétrico dependente do 
primeiro). tais como: sondas acústi
cas, sondas e detectores de ultra
sons (aparelhos de navegação mari
tima); anemômetros, actinômetros, 
solarimetros. pireliômetros e radios
sondas (aparelhos de meteorologia); 
sismômetros e sismógrafos. magnetô
metros (aparelhos de geofísica); ba
lanças eletrônicas; máquinas para 
equilibrar peças giratórias. detecto
res de vibrações. etc., bancos de en
saio elétricos. aparelhos para me
dida de superficies irregulares. apa
relhos para medida do diãmetro de 
fios, aparelhos para medida e veri
ficação contínua da espessura do 
arco e chapa nos laminadores. 
compara dores e aparelhos semelhan
tes. aparelhos de eco para apre
ciar a espessura ou profundi
dade de materiais, aparelhos para 
detecção de falhas. fendas e 
outros defeitos de materiais, apare
lhos semelhantes quando baseados no 
emprêgo de ultra-som, aparelhos de 
ultra-sons para exame (auscultação) 
de soldaduras, rugosimetros e apa-

relhos semelhantes, instrumentos e 
aparelhos especiais para verificação 
de peças de relógios (espirâmetros 
para verificação de balancim com 
espiral, amplitudôm:tros. oscilôme
tros ou registradores de afastamen
to, amplitudoscópios), aparelhos 
para medir apertos, esforços e de
formações. cronógrafos e cronoscó
pios el trônicos (correspondentes aos 
da Posição 90. 16); aparelhos de 
funcionamento eletromagnético, para 
ensaios d~ fadiga de materiais (cor
respondentes aos da Posição 90.22); 
termômetros e pirômetros elétricos 
(de variação de resistência elétrica. 
de binário termoelétrica e os deno
minados pirômetros ópticos). higrõ
metros e psicrômetros (correspon
dentes aos da Posição 90.23); ma
nômetros elétricos, padrões d~ vá
cuo (com exclusão dos padrões iô
nicos, quando isolados, da Posição 
85.21 ). termóstatos elétricos, etc., in
dicadores elétricos de nivelo conta
dores elétricos d~ vazão, contadores 
de calor de binário termoelétrica 
(correspondentes aos da Posição 
90.24); polarímetros eletrônicos, me
didores de pH e de rH, luximetros 
elétricos. fotômetros, espectrofotô
metros. fotocolorímetros, eletrofotô
m-tros, eletrocolorímetros, fluorôme
tros, absorciômetros. biofotômetros. 
polarógrafos, turbidímetros. opaci
metros e instrumentos semelhantes, 
detectores eletrônicos d? fumaça, 
detectores de chamas. aparelhos para 
análise eletroforética, tituIímetros ele
trônicos, analisadores elétricos de 
gases ou fumaças, instrumentos de 
análiSe baseados na constante die
létrica das substâncias, salinôm"tros, 
dilatômetros elétricos, densitômetros 
e microdensitômetros. espectrógrafos 
de massa e instrumentos semelhantl's 
(correspondentes aos da Posição 
90.25): taquimetros e taquígrafos 
elétricos ou eletrônicos. conta-vol
tas elétricos, contadores com maqui
nismo elétrico. contadores eletrôni
cos de produção, contadores de fra
ções ou intervalos de tempo (conta
dores de tempos curtos), contadores 
de impulsões, com exclusão dos ta
químetros magnéticos. da Posição 
90.27. e dos estroboscópios (corres
pondentes aos da Posição 90.27); 

APA 
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84. 19; máquinas de cortar relva, da 
Posição 84.25; batedeiras de man
teiga, da Posição 84.26; aparelhos 
do tipo aspirador, para limpeza de 
animais, da Posição 84.28; apare
lhos para limpar tapêtes, por via 
úmida, da Posição 84.40; máquinas 
de costura. da Posição 84.41; apa
relhos eletrotérmicos. para uso do
méstico, da Posição 85.12; e vibrado
res para massaÇfens, da Posição ... 
90.18) . Vide Notas da Alinea XIX; 
Nota 85-3; Aspiradores de pó; Es
magadores e misturadores de ali
mentos, etc.; Aparelhos para aspi
ração de água de lavagem, etc.; 
Misturadores de alimentos, etc.; Má
quinas de picar ou moer carnes, etc.; 
Enceradeiras e lustra dores de assoa
lhos, etc.; Sorveteiras, etc.; Batedei
ras de leite, etc.; Aparelhos para 
raspagem de assoalhos, etc.; Pulve
rizadores para espalhar encáusticas, 
etc.; Máquinas de descascar ou de 
cortar batatas; Máquinas diversas de 
cortar em fatias carnes, etc.; Espre
medores de frutas, etc.; Ventiladores 
ou ventoinhas, etc.; Máquinas de 
afiar ou de polir facas, etc.; Bate
deiras de natas ou de ovos, etc.; Es
magadores de restos de cozinha, etc.; 
Partes e peças separadas, etc. .... 85.06 

Aparelhos eletromédicos, em qUe a 
eletricidade desempenha um papel 
preventivo, curativo ou de diagnós
tico (com exclusão dos aparelhos 
da Posição 90.20), tais como: a pa
relhos de eletrodiagnóstico (eletro
cardiógrafos, fonocardiógrafos, car
dioscópios, reocardiógrafos, eletroen
cefalógrafos, e1etroesfigmógrafos, to
nógrafos elétricos, retinógrafos elé
tricos, audiomômetros e aparelhos si
milares); aparelhos de eletroterapia; 
aparelhos de ionoterapia; aparelhos 
de diatermia; aparelhos de eletro-cho
que; aparelhos de eletrocirurgia; apa
relhos de actinoterapia; incubadoras 
artificiais para crianças; inclusive 
estojos com elétrodos e outros dis
positivos. para os aparelhos retro
mencionados. (Vide Instrumentos e 
aparelhos para medicina, cirurgia. 
etc.; Notas 90-1, 90-2. 90-3 e 90-7) 90.17 

Aparelhos eletrotérmicos diversos e 
respectivas partes e peças separadas. 
(Vide Aquecedores elétricos de 
água; Chuveiros elétricos; Apare-

lhos elétricos para aquecimento de 
casas ou ambientes. etc.; Aparelhos 
eletrotérmicos para cabeleireiros; 
Ferros elétricos de engomar; Apa
relhos eletrotérmicos para uso do
méstico; Fornos elétricos para uso 
doméstico; Fogões elétricos para 
uso doméstico; Resistências elétricas 
aquecedoras; Notas da Alínea XIX 
e Notas 85-1 e 85-3) ........... 85.12 

Aparelhos eletrotérmicos industriais 
(em que a energia elétrica se uti
liza para obtenção de calor, que 
pode rrsultar, designadamente, da 
passagem de uma corrente em resis
tências apropriadas, do arco voltaico, 
dos efeitos de indução, das perdas 
dielétricas. etc.) e suas partes e pe
ças separadas. (Vide Fornos elé
tricos, industriais ou de laboratório; 
Aparelhos para tratamento térmico 
por indução ou por perdas dielé
tricas; Máquinas e aparelhos elétri
cos de soldar OU cortar; Notas da 
Alínea XIX) .................... 85.11 

Aparelhos eletrotérmicos para cabelei
reiros (secadores elétricos de tipo 
doméstico que possuem em geral um 
cabo-pistola, ou de uso profissional 
que podem apresentar a forma de 
capacetes; frisadores elétricos, d2 uso 
doméstico cu profissional; aquecedo
res de ferros de frisar), e respecti
vas partes e peças separadas. (Vide 
Aparelhos eletrotérmicos diversos; 
Notas da Alinea XIX e Nota 85-3) 85.12 

Aparelhos eletrotérmicos para uso do
méstico, tais como: chaleiras, pane
las. panelas de pressão, caçarolas, 
tachos, banhos-maria, recipientes 
com parede dupla para aquecimento 
de leite ou sopas, cafeteiras e ou
tros artigos semelhantes; máquinas 
de lavar roupa sem dispositivo me
cânico; torradeiras e ferros para 
panquncas e semelhantes; fornos. 
fornalhas, estufas e fogões. inclu
sive os aparelhos de raios infraver
melhos e de indução de alta fre
quencia; chapas de aquecimento. 
grelhas, esquenta-pratos, caixas de 
aquecimento para alimentos, etc.; 
caçarolas para frigir, etc., que não 
sejam as do tipo industrial utiliza
das por fábricas de conservas ou 
vendedores de fritos, por exemplo, 
da Posição 84.17; frigideiras; torra-
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por amadores, quer se apresentem ou 
não com as respectivas partes ópti
cas (objetivas, visores, etc.), quer 
sejam rígidos, de fole, do tipo "re
flex", quer para formatos miniatu
ras, tais como: fotoestereoscópios; 
aparelhos para fotografias panorâ
micas; aparelhos fotográficos corren
tes; aparelhos fotográficos registra
dores, com exclusão dos aparelhos 
cinematográficos, da Posição 90.08; 
aparelhos fotográficos com revelação 
e tiragem de provas automáticas; 
aparelhos fotográficos com lente de 
ângulo de visão muito larga; apa
relhos com caixa estanque, para foto
grafias submarinas; aparelhos de 
disparo automático; aparelhos para 
fotografia aérea; aparelhos para 
laboratórios de medicina legal 
e de identidade judiciária; apa
relhos para uso médico; aparelhos 
fotográficos utilizados para cópia de 
documentos, isto é, os que registram 
em filme cinematográfico de peque
no formato ou microfilmes, ou em 
papel ~ensível; aparelhos utilizados 
nas oficinas de composição e de es
tereotipia (com exclusão das máqui
nas de compor e estereotipar, da 
Posição 84.34, mesmo que OS ca
carcteres sejam fotografados depois 
da composição; dos aparelhos de 
composição e de esten~otipia que 
utilizem um processo fotográfico, 
mas que não operem por sistema 
óptico, da Posição 90. 10; dos apare
lhos de redução e de ampliação, da 
Posição 90.09; dos difratógrafos ele
trônicos, da Posição 90. 11; dos te
lêmetros para usos fotográficos, da 
Posição 90. 14; dos indicadores do 
tempo de exposição, das Posições 
90. 25 ou 90. 28, mesmo que se des
tinem a ser incorporados num apa
relho fotográfico; dos aparelhos fo
tográficos de difração de raios X, 
da Posição 90.20; dos aparelhos de 
radiofotografia, da Posição 90.20; 
bem como dos instrumentos que, em
bora apresentem um aparelho ou 
dispositivo qualquer que permita fo
tografia de imagens, foram construí
dos essencialmente para outros fins, 
tais como os telescópios, microscó
pios, espectrógrafos e estroboscópios, 
sendo evidente que qualquer apare
lho fotográfico que se apresente iso-

la da mente segue o seu regime pró
prio, mesmo que seja de um tipo 
especialmente construído para equi
par outro instrumento, não devendo 
ser considerado como parte ou aces
sório dêste último) , e respectivas 
partes, peças separadas e acessórios. 
(Vide Notas 90-1, 90-2 e 90-7) .. 90.07 

Aparelhos frigoríficos de uso domés-
tico ou para fins industriais, mesmo 
equipados elétricamente ........... 84.15 

Aparelhos homogenizadores e máquinas 
para irradiar o leite. (Vide Máqui
nas e aparelhos para tratamento do 
leite) ........................... Si. 26 

Aparelhos, instrumentos e modelos 
para demonstração (tais como os uti
lizados no ensino. em exposições, 
etc.), não suscetíveis de outro uso, 
tais como: máquinas e aparelhos es
peciais para demonstração, como a 
máquina de Gramme, a máquina de 
Atwood, os hemisférios de Magde
burgo, o anel de's Gravesande e o 
disco de Newton; modelos de anato
mia humana ou animal. mesmo arti
culados ou providos de dispositivos 
de iluminação elétrica; modelos de 
corpos estereométricos, de cristais, 
etc. (de gêsso ou matérias plásticas 
artificiais) ; máquinas seccionadas 
para ensino, constitui das por cortes 
de modelos, painéis e esquemas de 
instrução em relêvo, etc.; vitrinas, 
painéis, etc., que encerrem ou supor
tem amostras de matérias-primas, etc., 
para ensino em escolas profissionais; 
aparelhos para tiro reduzido de arti
lharia: preparações microscópicas; 
maquetas de gêsso, cartão, madeira, 
etc., modelos reduzidos de aerona
ves, navios, máquinas, etc., mesmo 
para uso de propaganda turística, 
mas com exclusão dos de uso pura
mente decorativo; mapas em relêvo, 
plantas de cidades e globos terrestres, 
em re1êvo, e os globos celestes, des
de que não tenham sido obtidas 
por impressão (com exceção, ainda, 
das plantas, pranchas, quadros, dia
gramas, etc., mesmo para ensino ou 
para usos publicitários. do Capítulo 
49; dos aparelhos de treino de vôo 
em terra, da Posição 88.05; dos arte
fatos que tenham manifestamente ca
racteristicas de brinquedos, do Ca
pítulo 97; dos manequins, autôma-
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de frutas e carne. aparelhos para 
desarrolhar garrafas e os triturado~ 
res de gêlo. (Vide Notas da Alí~ 
nea XVIII e Notas 82-1 a 82-4) .. 82. OS 

Aparelhos mecânicos, de uso domé~ 
tico, para engarrafar, arrolhar ou 
cravar, pesando até lOkg ........ 82.08 

Aparelhos mecânicos, mesmo manuais, 
para usos agrícolas, destinados a 
pulverizar ou dispersar líquidos ou 
pós............................. 84.21 

Aparelhos mecânicos, não elétricos, de 
sinalização, segurança, contrôle, fis
calização e comando, para qualquer 
via de comunicação (podendo ou não 
possuir dispositivos acessorlos de 
iluminação elétrica): aparelhos. ge~ 
ralmente comandados a distância. 
cujo sinal ou agulha é manobrado de 
um ponto de com2ndo. por meio de 
alavancas. manivelas. alavancas de 
transmissão. correntes. cabos. etc .• 
ou por meio de dispositivos hidro
pneumáticos (com exclusão. por
tanto. dos aparelhos de comando 
eletropneumáticos. do Capitulo 85. 
dos quadros elétricos de comando. 
da mesma classificação. e dos sinais. 
para tôdas as vias de comunicação. 
desprovidos de mecanismos e que 
constituam simples painéis de sina
lização. que se classificam como 
obra da matéria - Posições 44.28. 
83 . 14. etc.. conforme os casos) • 
dentre êles. desde que sejam mano~ 
brados mecânicamente: semáforos, 
chapas de discos rotativos; pilares 
ou pórticos completos de sinaliza~ 
ção; alavancas de comando fixas aos 
sinais; dispositivos mecânicos de ala
vanca. de manivela e de pedal; in
dicadores de agulhas; ferrolhos fixos 
à própria via férrea. que asseguram 
automáticamente. pela passagem da 
composição. a fixação das agulhas. 
etc.; retarda dores de vagões. de co
mando hidráulico ou pneumático; des~ 
carriladores e dispositivos de pa~ 
rada; sistemas de parada das com~ 
poslçoes ferroviárias. manobrados 
por meio de ar comprimido; apare~ 
lhos automáticos para tempo de ne~ 
vo<?iro. geralmente de comando pneu~ 
mático; dispositivos de comando 
para manobrar cancelas de passagem 
de nível; postes de sinais. acionados 
manualmente. para regular a circula~ 

ção rodoviária ou marítima; apa~ 
relhagem de cabinas de Sinalização. 
etc.; e respetcivas partes e peças 
separadas. (Vide Notas da Alínea 
XX e Notas 86-1. 86-2 e 86-3) " 86.10 

Aparelhos mecânicos, não elétricos, de 
uso caseiro, para preparar, acondi
cionar ou servir bebidas e alimentos. 
(Vid~ Moinhos de café, etc.) 82. O~ 

Aparelhos mecânicos para preparar ge
lados em que o abaixamento de tem
peratura é obtido pela ação de mi~ 
turas refrigerantes, tais como cloretos 
de sódio ou de cálcio e gêlo. de pêso 
superior a 10 kg. ................ 84.17 

Aparelhos, mesmo para agricultura, 
horticultura, avicultura e apicultura, 
que. em vírtude do seu principio de 
funcionamento. se excluam da Po~ 
sição 84.28. tais como auto claves e 
estufas para tubérculos. forragens. 
etc. (com exceção dos germinadores. 
chocadeiras e criadeiras para avi~ 
cultura daquela Posição). e partes 
e peças separadas ................ 84.17 

Aparelhos, não elétricos, de cocção e 
de aquecimento, dos tipos utilizados 
para usos domésticos. bem como suas 
partes e peças separadas, de co~ 
bre. (Vide Notas da Alínea XVIII 
e. quanto a definição e características 
dêstes artefatos. "mutatis mutandis", 
Aquecedores. fogões de sala e de 
cozinha. etc.. de ferro. da Posição 
73.36) ......................... 74.17 

Aparelhos ou dispositivos de arranque 
de motores e de lançamento das hé~ 
lices dos aviões (mecânicos. hidráu
licos. de ar comprimído. etc.). com 
exceção dos aparelhos elétricos da 
Posição 85.08. (Vide Máquinas. 
aparelhos e instrumentos diversos) 84.59 

Aparelhos ou dispositivos. eletromagné
ticos. e respectivas partes e peças 
separadas. (Vide Eletroimãs; lmãs 
permanentes; Dispositivos de fixa
ção. magnéticos ou eletromagnéti
cos; Embreagens. varia dores de ve
locidade e acoplamentos outros. ele
tromagnéticos; Freios eletromagné
ticos; Cabeças eletromagnéticas para 
guindastes. etc. e Notas da Alínea 
XIX) .......................... 85.02 

Aparelhos ou dispositivos para produ-
ção de luz-relâmpago para fotografia 
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Aparelhos para concentração ou refri
geração de sucos de fruta. vinhos. 
etc. (Vide Aparelhos e dispositi
vos aquecedores e refrigeradores, 
etc.; No as d'1 Alínea XIX e No-
ta~ 84-1 e 84-2) ................ 84.17 

Aparelhos para derivação, ligação 
ou conexão de circuitos elétricos. 
tais como: tomadas de corrente, de 
contato, de corrediça (exc to os 
artigos desta espécie de carvão ou 
de grafita, da Posição 85.24), cas
quilhas de lâmpadas, válvulas, tubos, 
etc., inclusive as falsas velas que 
Se colocam em candelabros, e os que 
têm forma própria que permite a sua 
aplicação em paredes (com exclu
são das tomadas de corrente monta
das em fios, da Posição 85.23); 
contatos outros, como casquilhos 
"dominó" e os apertafios e, ainda, 
os dispositivos terminais que se ins
talam na extremidade dos condu
tores para facilitar a ligação; réguas 
de ligação; caixas de junção, de 
derivação, de seccionamento, de ex
tremidades, etc. (exclusive as cai
xas desprovidas de meios de união, 
que não servem senão para proteger 
ou manter uma composição isola
dora numa ligação realizada inde
pendentemente. que seguem o regime 
da matéria constitutiva), e respec
tivas partes e peças separadas. 
(Vide Notas da Alínea XIX) 85.19 

Aparelhos para distribuição de papel 
de embrulho ou papel gomado. apa
relhos para umedecer papel gomado 
ou selos, compreendendo os que 

possuam simples rolos. (Vide Má
quinas e aparelhos de escritório, 
etc.; Notas da Alinea XIX e Notas 
84-1. 84-2 e 84-4) .............. 84.54 

Aparelhos para ensaios mecânicos e 
materiais. (Vide Máquinas e apare
lhos para ensaios mecânicos relati-
vos a dureza. etc.) .............. 90.22 

Aparelhos para escavação. atêrro. ter
raplenagem, desatêrro. nivelamento. 
etc.. do solo (diferentes dos incluí
dos na Posição 84.22, e em especial 
dos carregadores mecânicos), tais 
como: pás mecânicas, escavadoras 
sem fim. dragas não flutuantes, má
quinas escavadoras e crivos para ba
lastro. máquinas para abrir estradas 

e escarificadoras, pás raspadoras de 
colher. máquinas raspadoras ou 
"scrapers". "bulldozers", niveladoras
reguladoras ou "graders", etc. (Vide 
Máquinas e aparelhos, fixos ou 

móveis, para extração, etc.; Nota~ 
da Alínea XIX e Notas 84-1. 84-2 
e 84-4) ......................... 8~.23 

Aparelhos para facilitar a audição de 
surdos, quer consistam em cornetas 
acústicas, quer em aparelhos elétri
cos (aparelhos individuais destinados 
fi corrigr os defeitos auditivos, ex
cluídos, por conseqüênCia, os aus
cultadores, amplificadores e simila
res, utilizados em determinadas salas 
de conferências ou por telefonistas, 
para aumentar a audibilidade das 
conversações). Vide Notas 90-1. 
90-2. 90-3 e 90-7 ................ 90.19 

Aparelhos para fazer malha. de uso 
doméstko. (Vide Máquinas e apa-
lhos para tecer, etc.; Teares para 
malhas) .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .... 84.37 

Aparelhos para filtrar ou depurar gases 
(filtros e depuradores de ação exclu
sivamente física ou mecânica. tais 
como filtros de ar para motores, 
filtros de manca. filtros de cor
tina, ciclo filtros, desempoeiradores de 
fumos. depuradores denominados CI
clones. etc.; filtros de ar ou de gases 
eletrostáticos, tais como filtros de 
grãos ou «scrubbers», filtros e depu
radores de ar ou de outros gases, 
de ação ljuimica) e respectivas par
tes e peça' separadas. (Vide Notas 
da Alínea XIX e Notas 84-1 e 84-2) 8~.18 

Aparelhos para filtrar ou depurar lí
quidos (filtros depuradores de água 
para uso doméstico; fontes filtrado
ras de uso doméstico, com exceção 
dos produtos inteiramente cerâmicos 
ou de vidro; velas filtradoras para 
têxteis artificiais; separadores de 
ação física e filtros magnéticos ou 
eletromagnéticos, para filtração do 
óleo e lubrificação dos motores, etc.; 
filtros-depuradores para água de cal
deiras; filtros-prensas; filtros de vá
cuo, rotativos; filtros de cápsulas; 
depuradores de água, d(? ação quími
ca; depuradores eletromagnéticos de 
água; filtros de membrana ou "dia
lisadores", etc.) e respectivas par-
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pera, cementação, soldagem, etc., de 
metais ou de vidro, para reunião, por 
fusão, de peças de matérias plásticas 
artificiais - "máquinas de costura 
eletrônicas" -, para solidificação 
da cola nos trabalhos de madeira, 
para secagem d~ núcleos de fundição, 
etc. ) , com exclusão, porém, das 
prensas que possuam dispositivos de 
aquecimento baseados nos mesmos 
principios (seguem o seu regime pró
prio - Capitulo 84), e respectivas 
partes e peças separadas. (Vide 
Aparelhos eletrotérmicos industriais, 
etc. e Notas da Alínea XIX) .... 85 . 11 

Aparelhos pequenos de grampear e 
arrancar grampos, utilizados para 
reunir documentos por meio de um 
grampo metálico, etc. (com exceção 
das pistolas de grampear, da Posi
ções 82.04, das máquinas de colo
car ganchos metálicos que se uti
lizam na indústria da cartonagem, 
da Posição 84.32 e das de gram
pear caixas de cartão, da Posição 
84.33). Vide Máquinas e aparelhos 
de escritório, etc.; Notas da Alínea 
XIX e Notas 84-1, 84-2 e 84-4 ... 84.54 

Aparelhos pequenos para destruir do
cumentos, por golpeamento ou corte 
em tiras (com exceção das esfarra
padoras industriais da Posição 84.31) 
Vide Máquinas e aparelhos de es
critório, etc.; Notas da Alínea XIX 
e Notas 84-1, 84-2 e 84-4 ........ 84.54 

Aparelhos que indicam uma veloci
dade de rotação ou uma velocidade 
linear em função do tempo ( taquí
metros, velocímetros, etc.), com ex
clusão dos indicadores de veloci
dade para navios e aeronaves, da 
Posição 90.14, e dos aparelhos que 
funcionam eletricamente, da Posição 
90.28. (Vide Indicadores de veloci
dade e taquímetros; Notas 90-1, 90-2. 
90-3, 90-6 e 90-7) ............... 90.27 

Aparelhos que trabalham, designada
mente, por reprodução fotográfica 
global de uma fôrma inteira de ca
racteres antecipadamente compostos, 
a mão ou a máquina, e também dis
positivos fotográficos complementa
res, quando isolados. que permitam 
transformar uma máquina de fundir 
e compor caracteres normais numa 
máquina que trabalhe por fo 

tografia das matrizes à medida em 
que estas se vão compondo. (Vide 
Aparelhos fotográficos, etc.; e, para 
confronto, Máquinas de compor e 
estereotipar que realmente compo
nham caracteres, etc., da Posição 
84 . 34 ) .......................... 90.07 

Aparelhos que utilizam radiações de 
substâncias radioativas ( tais como 
padrões beta e gama, aparelhos para 
verificação dos mais diversos pro
dutos contidos em volumes, anemô
metros radioativos, bem como apa
relhos terapêuticos, em que a fonte 
radioativa é uma carga de rádio, de 
radiocobalto ou de outro isótopo). 
com exceção dos aparelhos e instru
mentos que apenas sirvam para me
dida ou detecção das próprias ra
diações, da Posição 90.28. (Vide 
Notas 90-1, 90-2, 90-3 e 90-7) 90.20 

Aparelhos respiratórios de todos os 
tipos, inclusive máscaras contra ga
ses, podendo ser autônomos ou ali
mentados por um tubo ligado a uma 
fonte de ar comprimido exterior ou 
mesmo simplesmente à atmosfera 
(constituidas estas últimas por dis
positivos de visão, apoio metálico 
com válvulas de expiração e inspira
ção, orifício a que se adapta o car
tucho filtrante ou tubo flexível li
gado ao sistema filtrante colocado 
nas costas ou no peito do' utilizador; 
ou de aparelhos mais simples). com 
exclusão, porém, das máscaras de 
tecidos utilizadas pelos cirurgiões, 
etc., da Posição 62.05, das másca
ras de proteção contra poeira ou es
tilhaços, constituídas por uma sim
ples peça de rêde metálica, sem ou
tro órgão filtrante qUe não seja uma 
fôlha de gaze, da Alínea XVIII, das 
máscaras para analgesia, da Posição 
90.17. (Vide Notas 90-1, 90-2, 

90-3 e 90-7) ...................• 90-18 

Aparelhos sauitários. (Vide Artefatos 
de matérias cerâmicas para usos sa-
nitários ou higiênicos) ............ 69.10 

Aparelhos separadores por centrifuga
ção (nos quais os fragmentos ou 
partículas são projetados pela fôrça 
centrífuga a distâncias variáveis con
soante o seu pêso, separando-se por 
êste simples fato) ............... 84.18 
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dos de forma permanente em tinas, 
reservatorios, etc., da Posição 84.17, 
salvo se constituírem aparelhos de 
uso doméstico ou se se destinarem 
exclusivamente a aquecimento de 

á\jua, que se classificam nesta Posi~ 
ção), e respectivas partes e peças se~ 
paradas. (Vide Aparelhos eletro~ 
térmicos diversos; Notas da Alínea 
XIX e Nota 85~3) ............. .. 

Aqueced ~rcs. foqõcs de sala e de co
zinha (inclusive os qUe se podem uti~ 
lizar acessoriamente em aquecimento 
central), fogareiros, caldeiras com 
fornalha, aparelhos para aquecer 

pratos e semelhantes, não elétricos, 
dos tipos utilizados para usos domés
ticos. bem como suas partes e peças 
separadas. de ferro fundido, de ferro 
ou de aço, podendo apresentar-se 
esmaltados, niquelados, etc., com 
acessórios de outros metais comuns 
ou munidos de revestimento interior 
refrat:' rio. (Vide Notas da Alí~ 
nea XVIII) ................... . 

Aquecimento (aparelhos ou dispositi~ 
vos, mesmo aquecidos elêtricamente, 
para o tratamento de matérias, por 
meio de). com exclusão dos apare~ 
relhos de uso doméstico ........ . 

Ar líquido. (Vide Notas IX~1. IX~2, 
28~I, 28-2 e 28~3) ............. . 

Araca ou 
arroz) 

«arrack» (aguardente de 

Arados ou charruas de qualquer siste~ 
ma e para qualquer uso. grades. 
arroteadoras. escarincadores. culti~ 
vadores. etc. (Vide Aparelhos. má~ 
quinas e instrumentos agricolas. etc.) 

Arames farpados (fios de ferro ou de 
aço, muito pouco torcidos e apresen~ 
tando. de espaço a espaço, farpas 
ou fragmentos golpeados de chapa), 
Vide Notas da Alínea XVIII e 
Nota 73-1. "o" .,., ............. , 

Archotes de resina. fachos e produtos 
análogos. (Vide Matérias inflamá~ 
veis e Notas 29-2. "g". 36- I e 36-2). 

Arcos. bestas. fleohas. alvos. etc. 
(Vide Artigos e artefatos para jo~ 
gos ao ar livre, etc.) ........... . 

Ardósia trabalhada (blocos e chapas 
cortados de forma que não seja a 

85.12 

73.36 

84.17 

28.53 

22.09 

84.24 

73.26 

36.08 

97.06 

quadrada ou retangular, polidos, 
chanfrados, furados, envernizados, 
esmaltados. enquadrados ou orna~ 
mentados) . Vide Manufaturas de 
ardósia natural ou aglomerada e 
Notas 68~ I e 68~2 ............. .. 

Ardósias e quadros para escrever e 
desenhar. com ou sem caixilho, po~ 
dendo ser formados por suporte de 
qualquer matéria revestido, em uma 
ou nas duas faces, de pó de ardósia 
ou de verniz especial. bem como 
apresentar inscrições permanentes ou 
apresentar~se combinados com um 
jôgo de bolas para uso de criança. 
(Vide Notas 98-1. 98~2 e 98~3) " 

Ardósias para telhados e revestimento 
de edifícios. trabalhadas ......... . 

Argamassas refratárias. (Vide Prepa~ 
rados das indústrias químicas e in-
dústrias conexas) ............... , 

Argilas e terras ativadas (terras de 
"Fuller" ativadas e outras). Vide 
Nota 38~1 ................... .. 

Argilas. vermiculite e produtos mine~ 
rais semelhantes. expandidos (pro~ 
dutos incombustíveis e isoladores 
térmicos 0 acústicos), mesmo quando 
se apresentem em massa ... , .... 

Argon (realização de atmosferas iner~ 
tes nas lâmpadas elé~ricas, para 
evitar que se tenha de fazer o vá~ 
cuo). Vide Gases raros ....... . 

Armações de cortinados e respectivos 
acessórios. de metais comuns, tais 
como varões, tubos, rosáceas, su~ 
portes, braçadeiras, pinças, anéis 
lisos ou de roldana, glandes para 
cordões, prisões, extensores, guias 
de cordões para estores e gelosias, 
guarnições para escadarias, cerca~ 
duras de proteção de degraus, va~ 
rões e outros, dispositivos para se~ 
gurar passadeiras, esferas de cor~ 
rimão, etC. (Vide Guarnições, fer~ 
ragens, etc.; Notas da Alínea XVIII 
e Nota 83-1) .................. .. 

Armações de escôvas. acabadas ou 
não, desde que tenham já a forma 
definida. (Vida Notas 44~ e 41-5) 

Armações de ferramentas. de madeira 
(as de plainas, guilhermes, serras. 
desp~ovidas das suas partes ope~ 

ARM 

68.03 

98.06 

68.03 

38.19 

38.03 

68.07 

28.04 

83.02 

44.2; 
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etc.; e para qualquer aplicação: 
pó-de-arroz. talco. "maquillage". etc .• 
quer contenham. ou não. cabos ou 
acessórios de marfim. tartaruga. ma
térias plásticas artificiais ou metal 
comum. etc .. bem como os que con
tenham metais preciosos ou metais 
chapeados de metais preciosos. desde 
que êstes entrem apenas como sim
ples acessórios ou guarnições de mí
nima importância. (Vide Notas 67-1. 
"e" e 96-1) ................... . 

"Arrack" e as bebidas rotuladas como 
tal ............................ . 

Arrancadores de grampos (pequenos 
aparelhos para retirar ou arrancar 
grampos metálicos). Vide Aparelhos 
pequenos de grampear e arrancar 
grampos. etc. . ................. . 

Arranca-estacas, que não tenham fun
ção de bate-estacas. (Vide Má
quinas e aparelhos elevatórios de 
carga. etc.: Notas da Alínea XIX 
e Notas 84-1 e 84-2) ............ . 

Arroz jnflado ("puffed rice U
) e se

melhantes. (Vide Nota 19-1) ..... 

Arruelas ou anilhas (inclusive as aber
tas e as de pressão). de cobre .... 

Arruelas ou anilhas (inclusive as aber
tas e as de pressão). de ferro ou, de 
aço. (Vide Notas da Alínea XVIII) 

Arsênio (elemento químico). Vide me-
talóides outros ................. . 

Arsenitos ( de sódio. de cálcio. de 
zinco. de cobre. de chumbo e ou
tros) e Arseniatos (de sódio. de po
tássio, de cálcio. de cobre. de mer
cúrio, de chumbo e outros). Vide 
Notas IX-1. IX-2. 28-1. 28-3 e 28-5 

Artefatos. (Vide, também. Artigos, 
etc.; Manubturas. etc.; Objetos. 
etc.; Utensílios. etc.). 

Artefatos com características de con
tentores, fabricados com monoHos de 
matérias plásticas artificiais. cuja 
maior dimensão no corte transversal 
ultrapasse um milímetro, ou com lâ
minas e semelhantes de matérias 
plásticas artificiais cuja largura ul-
trapasse cinco milímetros ....... . 

Artefatos (com exceção dos tecidos e 
das obras de te("':dos) fabricados com 

96.05 

22.09 

84.54 

84.22 

19.05 

74.15 

73.32 

28.04 

28.41 

46.03 

fios (dos Capítulos 50 a 57) ou com 
cordéis, cordas ou cabos da Posição 
59 . 04, desde que não caibam em Po
sições mais restritas da Tabela. de
signadamente: fios. cordéis. cordas 
ou cabos. já cortados. que formem 
uma argola em uma ou ambas as 
extremidades ou que nestas apre
sentem ferragens. ganchos. anéis ou 
outros acessórios (tais como: ataca
dores para calçado. cordas para pen
durar roupa. cabo de tração. etc.) 
lingas para carga e descarg.a de mer
cadorias. escadas. etc. (Vide Notas 
XIV-6 e XIV-7) ............... . 

Artefatos confeccionados com flôres, 
folhagem e frutos artificiais, tais 
como: ramos. grinaldas. coroas. Imi
tações de plantas e quaisquer outros 
artefatos em que se encontrem reu
nidas várias flôres. folhagem ou fru
tos. artificiais. (Vide Flôres. folha
gem e frutos artificiais e Nota 67-3) 

Artefatos confeccionados com tecidos. 
(Vide Artigos confeccionados com 

tecidos) ........................ . 

Artefatos constituídos por aglomerados 
de fibras vegetais, de madeira. palha, 
lã de madeira. serra dura e outros 
desperdícios de madeira. com cime~
to. gêsso ou outros aglomerantes 1ll1-

nerais. (Vide Painéis. pranchas. 
chapas. etc) ...................• 

Artefatos de aglomerados de cortiça, 
com suporte de matérias têxteis (sem 
as características da pasta de li-
nól'eo) , ....................... . 

Artefatos de alumínio. (Vide Artigos 
de uso e economia domésticos e de 
higiene e suas partes componentes. 
de aluminio; Utensílios de cozinha 
e artigos de higiene e toucador. de 
alumínio; Fogareiros e aparelhos se
melhantes. de alumínio; Esfregões. 
esponjas. luvas e artefatos seme

lhantes. de alumínio; Caixas. tam
bores e recipientes análogos. de alu-
mínio. etc. ) .................... . 

Artefatos de alumínio, não específica
dos nem compreendidos nas demais 
Posições do Capítulo 76, nem nos 
Capítulos 82 e 83. nem. ainda. 
em qualquer outra Posição mais es
pecífica da Tabela. mesmo que se 
trate de obras vazadas, cunhadas. 

ART 

59.06 

67.02 

62.05 

68.09 

45.04 

76.15 
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para instalações de eletrólise; outros 
carvões ou grafitas (revestimentos 
de arcos e semelhantes para carros 
e locomotivas elétricas, "trolley-bus", 
pontes rolantes, guindastes, etc.; su
portes seletores para elétrodos e for
nos; ânodos, grades e telas, para 
lâmpadas e tubos retificadores; resis
tências de aquecimento, com a forma 
de varetas, barras, etc., para diver
sos aparelhos; discos e chapas que 
atuem como resistências nos regula
dores automáticos de tensão; contatos 
e elétrodos para usos diferentes 
dos retromencionados; com exclusão, 
porém, das resistências montadas, de 
carvão, da Posição 85.19). Vide 
Notas da Alínea XIX ........... 85.24 

Artefatos de cerâmica (com exceção da 
louça de mesa e utensílios de uso 
doméstico) utilizados na ornamenta
ção e adôrno de habitações, escrí
tórios. etc. (cofres para jóias, caí
xas de pó de arroz, bomboneiras, 
caixas para cigarros, queima-perfu
mes. tinteiros, cerra-lívros, pesa-pa
péis e outros objetos semelhantes 
para guarnecer escritóríos, bengalei
raso molduras, candeeiros de cabe
ceira, de mesa, castiçais, etc. e res
pectivas partes de matérias cerâmi
micas, como corpos, pés, bases, con-
chas, quebra-luzes, etc. .......... 69.13 

Artefatos de cestaria. (Vide Artigos 
de cestaria; Canastras e outros arti
gos; Cêstos, cabazes de qualquer es
pécie; Gaiolas, colmeias e artefatos 
semelhantes; Malas de viagem. sacos 
de mão e artigos semelhantes. de ces-
taria; Bandejas, etc., de cestaria) .. 46.03 

Artefatos de chifre e de pontas e res
pectivos esboços. (Vide, quanto à 
enumeração, "mutatis mutandis". 
Manufaturas de marfim. etc.; Chifre. 
pontas. etc.; Nota 95-1) .. . . . . .. 95.05 

Artefatos de chumbo (não especifica
dos nem compreendidos nas Posições 
precedentes do Capítulo 78, nem nos 
Capítulos 82 e 83. nem, ainda, em 
qualquer outra parte da Tabela). 
mesmo que se trate de obras vaza
das, cunhadas, estampadas. etc.. tais 
como: bisnagas para acondicionamen
to de tintas e outros produtos. tinas, 
reservatórios, tambores e outros re
cipientes, sem dispositivos mecânicos 

ou térmicos, para armazenagem e 
transporte de ácidos. produtos ra
dioativos e outros produtos químicos. 
chumbos para rêdes de pesca, chum
bos para lastrar vestuário, cortinas. 
etc. (mesmo que êstes chumbos se 
apresentem armados com fios têx
teís). pesos para instrumentos de re
lojoaria, contrapesos de emprêgo ge
raI. lã ou palha de chumbo, para 
tornar estanques os tubos. cabos. ti
ras delgadas de chumbo, torcidas e 
semelhantes, usados como juntas, 
obras de chumbo para construção. 
chumbo para lastro de embarcações 
a vela, peitilhos para mergulhadores. 
etc. (Vide Notas da Alínea XVIII) 78.06 

Artefatos de cimento. concreto ou pe
dra artificial. mesmo armados, inclu
sive artefatos de cimento, de escórias 
ou de marmorite (blocos, tijolos. azu
lejos, tubos, rêdes de fios de ferro 
com pequenas chapas de concreto 
para tetos, ladrilhos, tabiques, vigas 
e elementos para construção, pilares. 
postes, marcos, cercaduras de pas
seio. degraus de escadarias. balaus
tradas, banheiras, pias, baldes, tinas, 
reservatórios de fontanários e ou
tros, jaziçps, mastros, ornatos de 
portas, travessas de caminho de fer
ro, ornatos de janelas e de chaminés, 
peitoris de janelas, soleiras de por
tas, frisos, cornijas, taças e vasos, 
para flôres e outros ornamentos ar
quitetônicos e para jardins, estátuas, 
estatuetas. figuras de animais e obje
tos de fantasia e ornamentação). 
Vide Manufaturas de cimento, etc. 68.11 

Artefatos de cobre. (Vide Cobre). 

Artefatos de cobre. de higiene e de uso 
e economia domésticos. (Vide Ar-
tigos de uso e economia domésticos 
e de higiene, de cobre; Esfregões, 
etc., de cobre) .................. H.18 

Artefatos de cobre não especilicados 
nem compreendidos nas demais Po
stçoes do Capítulo 74, nem nos 
C"pitulos 82 e 83, nem, ainda, em 
qualquer outra Posição mais restrit3 
da Tabela (tais como: alfinêtes, com 
exclusão dos de adôrno pessoal. 
grampos para cabelo, onduladores e 
semelhantes, de cobre, bem como to
dos os artefatos mencionados na 
Posição 73.40, "mutatis mutandis"). 
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das ou não. e suas partes. etc.; No-
tas da Alínea XVIII) ...........• 73.21 

Artefatos de ferro fundido, de ferro 
ou de aço. não especificados nem 
compreendidos nas demais Posições 
do Capitulo 73. nem nos Capitulas 
82 e 83. nem. ainda. em qualquer ou
tra Posição da Tabela. (Vide Arte
fatos de ferro fundido. etc.; Recipien
tes de ferro ou de aço. etc.; Artefatos 
de ferro ou aço forjado. etc.; Reci
pientes próprios para taras. etc.; 
Abraçadeiras ou flanges de fixação. 
etc.: Escápulas para suspensão de 
quadros. etc.; Protetores para solas 
de calçados. etc.; Ligadores de fios 
para as correias de transmissão. etc.; 
Suportes de radiadores. etc.; Artefa
tos de fio. tela ou rêde. etc.; Caixas 
e estojos de ferro fundido. de ferro. 
aço, etc.; Objetos de ferro e de aço, 
etc.. para escritório) ............. 73.40 

Artefatos de ferro fundido, de ferro 
ou de aço, vazados ou moldados, 
tais como: artefatos para canaliza
zações (alçapões de vigia. grades e 
chapas de esgotos. etc.). marcos. 
tampas ou chapas para bôcas de in
cêndio. marcos fontanár:os, marcos 
postais. postes de amarração. car
rancas e goteiras de telhado. vigas 
de mina. esferas para moínhos. cadi
nhos sem dispositivos mecânicos ou 
térmicos. contrapesos para suspen
sões. estátuas. vasos. urnas. cruzes 
dos tipos próprios para ornamenta
ção de parques. jardins e cemitérios 
(diferentes das da Posição 99.03). 
imitações de flôres e folhagem (com 
exclusão das da Posição 83.06) e 
botijões de ferro fundido. para trans
porte de mercúrio. etc. (Vide Arte
fatos de ferro fundido. de ferro ou 
de aço. não especificados. etc.; e 
Notas da Alínea XVIII) ........ 73.40 

Artefatos de ferro ou de aço. (Vide 
Pregos e artefatos semelhantes. etc .• 
Parafusos e porcas. etc.; Arruelas 
ou anilhas. etc.; Agulhas de costura 
manual. etc.; Alfinêtes. etc.; Gram
pos para cabelo e onduladores. etc.; 
Molas e fôlhas de mola. etc.). 

Artefatos, de ferro ou de aço, diver
sos, especiais para pregadura (gram
pos forjados. de carpinteiro. etc.; 
pregos grandes para fixação de via 

férrea; gancho!! de arco ondulado. 
com um dos bordos denteado ou bi
selado; pistões e escápulas pontI
agudas, de ferro forjado. com uma 
extremidade em forma de anel ou em 
ângulo reto. que se destinam a ser 
fixados nas paredes. etc.; percevejo 
de qualquer tipo. para desenho. es
critório. etc.. com cabeça chata ou 
arredondada; pontas ou dentes para 
máquinas utilizadas na preparação 
de matérias têxteis; pregos e arte
fatos semelhantes. constituídos por 
uma haste de ferro ou de aço. com a 
cabeça de outro metal comum - ex
ceto cobre - ou de outras matérias. 
como porcelana. vidro. madeira. bor
racha. matérias plásticas artificiais. 
etc.). niquelados. cobreados. doura
dos. prateados. envernizados ou re
vestidos de outra matéria. (Vide 
Notas da Alínea XVIII e Pregos. 
etc.) .......................... 73.31 

Artefatos de ferro ou de aço forjado, 
tais como. ferraduras. ferragens para 
saltos. protetores para calçado. mes
mo com pregos. ganchos e grampos 
para trepar nas árvores. estores for
mados por lâminas metálicas. arcos 
para pipas. ferragens para linhas elé
tricas. esferas para rolamentos não 
calibradas. telhas e goteiras. cola
res e fIanges para suporte de tubu
lação. medidas de capacidade que 
não sejam os simples recipientes gra
duados de uso doméstico da Posição 
73.38. dedais. prateleiras metálicas 
sem características de móveis. esca
das e degraus. cavaletes. etc. etc. 
(Vide Artefatos de ferro fundido. de 
ferro ou de aço. não especificados. 
etc. e Notas da Alínea XVIII) ... 73.40 

Artefatos de ferro ou de aço, para 
limpeza, polimento e usos análogos. 
(Vide Palha de aço; Esfregões. es
ponjas. luvas. etc.; Lã ou palha de 
ferro ou de aço. etc.) .......... 73.39 

Artefatos de fibrocimento adiocionado 
de asfalto ...................... 68.12 

Artefatos de fio, tela ou rêde. de 
ferro ou aço. tais como: armadilhas. 
ratoeiras. gaiolas. viveiros. que n~o 
tenham a característica de constru
ções metálicas da Posição 73.21. 
atilhos para forragem. anéis para fo
cinhos de animais. ganchos para col-
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pedra natural. como o mármore, 
outras pedras calcárias, granito, pór
firo, etc.). Vide Artefatos de ci-
mento, concreto ou pedra artificial 68. 11 

Artefatos de matérias cerâmicas. (Vide 
Objetos de adôrno pessoal) ...... 69.13 

Artefatos de matérias cerâmicas, de 
fantasia e ornamentação. (Vide Fan
tasia; Miniaturas e objetos cerâmi-
cos; Cinzeiros, etc.) ............. 69.13 

Artefatos de matérias cerâmicas des
providos de qualquer valor realmen
te utilitário, cuja verdadeira utilidade 
consista em conter ou sustentar ou
tros objetos decorativos ou a fazer 
sobressair o seu efeito ornamental. 
(Vide Estatuetas, etc.; Objetos de 
fantasia, etc.; Estátuas, estatuetas, 
bustos, etc.; Objetos destinados, etc.; 
Troféus ou prêmios, etc.; Ornamen
tos para paredes; Flôres, frutos e 
folhagem, etc.; Bugigangas, etc.; Or
namentos religiosos ou para igreja, 
etc.; Vasos, jardineiras de mesa, 
etc.; Medalhões c anteparos de fo-
gões, etc.) .................... , 69.13 

Artefatos de matérias cerâmicas, destl
tina dos a fixar-se com caráter de 
permanência (pias. lavatórios, bidês, 
vasos sanitários. banheiras e outros 
artigos semelhantes), para usos sa
nitários ou higiênicos. (Vide Nota 
69-1) .......................... 69.10 

Artefatos de matérias cerâmicas, essen
cialmente destinados a ornamentação 
de exteriores (por exemplo: jardins) 68.13 

Artefatos de matérias cerâmicas utili-
zados para ornamentação e adôrno 
de habitações, escritórios. salas de 
reunião, igrejas, etc.. com exceção 
dos artefatos que contenham metais 
preciosos. do Capítulo 71. dos barô-
metros e outros aparelhos do Ca-
pitulo 90. dos produtos do Capítulo 
91. dos brinquedos. etc .• do Capitulo 
97. bem como dos botões e outros 
artefatos do Capítulo 98. etc. .... 69.13 

Artefatos de matérias cerâmicas vitri
ficadas, esmaltadas ou não, para eco
nomia rural. que tenham característi
cas de recipientes. tais como: game
las. alguidares. bebedouros e seme-
lhantes. (Vide Nota 69-1) ........ 69.09 

Artefatos de matérias cerâmicas vitri
ficadas, esmaltadas ou não, para 
usos químicos, tais como: cadinhos, 
tampas de cadinhos, cápsulas, cope
las. almofarizes. pilões. colheres para 
ácidos, espátulas. suportes de filtros 
e de catálise, filtros (tubos, chapas, 
velas etc.). cones e funis para fil
tração e banhos-maria. funis e vasos 
especiais, recipientes graduados (que 
não sejam para uso doméstico). tinas 
para mercúrio e tubos, especialmente 
destinados a usos de laboratório 
(compreendendo os tubos de com
bustão. tubos para doseamento de 
enxôfre ou de outros e1~mentos, etc.). 
Vide Notas 69-1 e 69-2 .......... 69.09 

Artefatos de matérias cerâmicas vitri
ficada5, esmaltadas ou não, para usos 
técnicos, de caráter essencialmente 
industrial. tais como: bombas, válvu
las, cubas, tinas, retertas, e outros 
recipientes fixos de parede simples 
ou dupla (para galvanoplastia, etc.), 
torneiras para ácidos, serpentinas. 
colunas de destilação. de escoamen
to, etc., anéis de Rasching para co
lunas de destilação de derivados do 
petróleo. moinhos. esferas para moi
nhos. guiadores de fios para máqui
nas têxteis e fieiras para têxteis ar-
tificiais, etc. (Vide Nota 69-1) 69.09 

Artefatos de matérias cerâmicas vitri
ficadas, csrnaltadas ou não, que te
nham caracteristicas de recipientes 
dos tipos empregados no tráfego co
merciaI para transporte e acondicio
namento (vasilhas próprias para ta
ras) , quer se trate de recipientes 
(garrafões, etc.) para transporte de 
ácidos e outros produtos qui micos, 
quer de contentores, tais como bilhas. 
tigelas. potes. etc. para produtos ali
mentares, para produtos farmacêuti
cos ou perfumarias, para tintas, etc. 
(Vide Nota 69-1) ............... 69.09 

Artefatos de matérias minerais para 
usos calorífugos ou acústicos. (Vide 
Manufaturas de matérias minerais, 
para usos calorífugos ou acústicos) 68.07 

Artefatos de matérias plásticas artifi· 
ciais, de ésteres e éteres da celu
lose e de resinas artificiais, obtidos 
por estampagem. moldação, vaza
mento. ou qualquer outro processo. 
inclusive os artefatos de forma qua
drada ou retangular (chapas. fôlhas. 
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conterem ou sustentarem outros obje~ 
tos decorativos ou contribuírem para 
fazer sobressair o seu caráter orna
mentaI). Vide Vasos, «cache-pots», 
f1oreiras, etc.; Crucifixos e objetos 
para cultos religiosos; Flôres artifi
ciais, rosáceas, etc.; Medalhas e me
dalhões, etc.; Ph1Cas, bandejas e 
pratos, etc.; Troféus, etc.; Alego
rias, figuras simbólicas, etc.; Esta
tuetns, bustos. etc.; Notas da Ali-
nea XVIII e Nota 83-1 .......... 83.06 

Artefato] de metais comuns, qu ~ cons
tituam objetos de uso doméstico, 
com caráter ornamental, quando êste 
último supera nitidamente o caráter 
realmente utilitário, tais como ban
dejas ou salvas com or.namentações 
em relêvo que excluem a possibili
dnde do s~'u emprêgo normal, cin
zeiros trabalhados de tal forma que 
a sua função de recipiente seja aces
sória, objetos que não sejam mais 
do que miniaturas sem qualquer uti
lidade real etc. (Vid0 Notas da 
Alinea XVIlI e Nota 83-1) 83 06 

Artefatos de metais comuns, que se 
utilizam em escritórios. (Vide Fer
ragens para encadernação de fôlhas 
sôltas, etc.) ...................... 83.05 

Artefatos de metais comuns utilizados 
em escritórios, tais como facas de 
cortar papel, abre-cartas, raspadei
ras. apontadores de lápis e respecti
vas lâminas, etc. (Vide Facas de 
cortar papel; Artefatos de cutelaria 
diversos; Notas da Alínea XVIII 
e Notas 82-1 e 82-4) ............ 82.13 

Artefatos de metais preciosos ou de fo
lheados d~ metais preciosos. (Vide 
Artigos de bijuteria e de joalheria, 
etc.) ............................ 71.12 

Artefato~ de mica. (Vide Mica tra
balhada e manufaturas de mica) .. 68.15 

Artefatos de molibdênio (que não cai
bam nem nos Capítulos 82 e 83, 
nem em qualquer outra Posição mais 
esprcífica da Tabela) ............ 81.02 

Artefatos de níquel. (Vide Niquel). 
Artefatos de níquel da mesma natureza 

dos classificados na Posição 73.40. 
(Vide, quanto às características e 
enumeração, «mutatis mutandis», 
Artefatos de ferro fundido, de ferro 
ou de aço, não especificados, e No-
tas da Alínea XVIII) ............ 75.06 

Artefatos de níquel. não especificados, 
nem compreendidos nas demais Po
sições do Capitulo 75, nem nos Ca
pitulos 82 e 83, nem, ainda, em 
qualquer outra parte da Tabela. 
(Vide Construções metálicas e suas 
partes, etc.. de níquel; Reservató
rios, cubas. etc., de níquel; Chapas 
ou tiras golpeadas e estiradas, de 
níquel; Pregos, escápulas, parafusos, 
etc., de níquel; Molas, etc., de ní
quel; Obj('tos de uso doméstico e 
de higiene, etc., de níquel; Artefatos 
de níquel, da mesma natureza dos 
classificados na Posição 73.40) H. 06 

Artefatos de osso. (Vide Manufatu-
ras de osso, etc.) ................ 95.04 

Artefatos de ourivesaria e suas partes, 
de metais preciosos ou de folheados 
d~ metais preciosos, podendo con
ter também pérolas, naturais, culti
vadas ou falsas, pedras preciosas ou 
semipreciosas, sintéticas ou recons~ 

tituídas, tartaruga, madrepérola, mar~ 
fim, âmbar, azeviche e coral. (Vide 
Artigos de ourivesaria, etr .• ) •••••• 71.13 

Artefatos de outras matérias cerâmi
cas que não a porcelana, portáteis. 
para usos sanitários ou higiênicos 
(bacios, urinóis, etc.). Vide Posi-
ção 69.11 ....................... 69.12 

Artefatos de outras matérias cerâmi
cas que não a porcelana (pequmos 
acessórios para instalações sanitá
rias ou higiênicas) que, atendendo 
à sua forma, se destinem a fixar-se 
com caráter de permanência. tais 
como saboneteiras, esponjeiras, por
ta-escôvas de dentes. ganchos ou ca~ 
bides para toalhas de mão e porta
papel higiênico, etc. (Vide Nota 
69-1 ) ........................... 69 . 12 

Artefatos dI? papel. (Vide Artigos 
para correspondência) ............ 48. H 

Artefatos de papel (títulos de ações e 
de obrigações, letras de câmbio, che~ 
ques de viagem e outros títulos seme
lhantes, inclusive talões de cheques 
e s("melhantes) .. . . . . . . . . . . . . . . .. 49.01 

Artefatos do: papel, cartolina ou cartão, 
diversos. (Vide Livros de registro, 
cadernos, E'tc. e Nota 48-8) ...... 48.18 

Artefatos de parafina, em especial os 
recipientes para ácido fluoridrico. 
(Vide Manufaturas moldadas ou en-
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de segurança, etc.; Boiões para 
uso geral de laboratórios, etc.; Bicos 
para lâmpadas de acetileno, etc.; Ar
tefatos diversos de produtos cerâmi
cos; Frascos de uso geral para la
boratórios, etc. e Notas 69-1 e 
69-2, «a .. ) ...................... 69.14 

Artefatos de tântalo (blocos, lingotes, 
barras, fios, chapas, filamentos, fõ
lhas, tiras ou fitas, tubos, rêdes me
tálicas e molas não incluídos em ou
tras Posições da Tabela). Vide No-
tas da Alínea XVIII .. , ... ,..... 81.03 

Artefatos de tartaruga. (Víde Manu-
faturas de tartaruga) ............ 95.01 

Artefatos de tecidos. de feltros ou de 
«falsos tecidos». (Vide V cstimcn-
tas e seus acessórios, de tecidos). 

Artefatos de tr' pas, bexiga e tendões. 
(Vide Manufaturas de tripas, bexiga 
e tendões) ...................... 42 . 06 

Artefatos de tungstênio (que não C<li
bam nC'm nos Capítulos 82 (' 83, 
nem em qualquer outra Posição mais 
específica da Tabela) tais como a 
simples chapa do metal destinada 
a entrar no fabrico de cont;c tos 
I.'létricos, etc. (Vide Notas da Alí-
nea XVIII) ..................... 81.01 

Artefatos de uso e economia domésti
cos e de higiene, de ferro fundido, 
de ferro ou de aço. (Vide Artigos 
de uso e economia domésticos, etc.) 73.38 

Artefatos de vidro. (Vide Garrafas, 
etc.; Frascos, etc.; Tubos de vi
dro. etc.; Rõlhas, tampas, etc.; Es-
feras de vidro, etc.) ............. 70. 10 

Artefatos de vidro, mesmo associado 
a outras matérias (metais comuns, 
madeira, etc.) , cujo conjunto apre
sente a característica de artefatos 
de vidro (no caso de as matérias 
associadas serem constituídas por 
metais preciosos, êstes não podem 
exceder a função de simples guarni
ção ou de acessórios de importância 
mínima). Vide Objetos d~ vidro 
para serviço de mesa, cozillha e 
copa; Objetos de vidro para serviço 
de toucador; Objetos de vidro para 
escritório; Objetos de vidro para or
namentação de aposentos, etc.; 
e Nota 70-3 .................... 70.13 

Artefatos de vidro (n~o compreendi
dos nas demais Posições do Capí
tulo 70, nem em qualquer outra Po
sição da Tabela), mesmo quando as
sociado a outras matérias, mas des
de que conservem a característica 
d2 artefatos de vidro. (Vide Arti
gos de vidro para uso industrial; 
Artigos de vidro para economia ru-
ral; Artefatos diversos de Vidro) .. 70.21 

Artefatos de vidro (mesmo sõbre su
porte de papel, cartolina, cartão, 
tecidos r tc.), tais como cubos, da
dos, fragmentos, etc., para mosaicos 
e decorações semelhantes. (Vide 
Cubos, dados, mosaicos, fragmentos, 
etc.) ............................ 70.19 

Artefatos de vidro diversos, obtidos 
pela reunião de elementos de vidro, 
tais como; f)õres, folhagem, orna
mentos e coroas, de contas; franjas 
de contas ou de pequenos tubos, 
para quebra-luzes de candeeiros, etc.; 
estores e reposteiros, de contas en
fbdas ou de pequenos tubos; descan
sos para travessas, obtidos de forma 
idêntica; rosários de pérolas falsas 
ou de contas de vidro; colares, pul
seiras e artigos semelhantes de adõr
no pessoal, d.' contas, imitações de 
pérolas ou imitações de pedras pre
ciosas e semipreciosas, não associa
das a outras matérias, a não ser 
as que têm por único fim a junç~o 
(fios de enfiar e análogos). Vide 
Notas 70-1 e 71-10 .............. 70.19 

Artefatos de vidro, mesmo graduad06 
ou aferidos, para hig:ene e farmácia, 
tais como; cânulas para irrigações 
e lavagens. etc.. bacios, urinóis, es
carradeiras, copos para ventosas, ti
ra-leites com pêra de borracha, va
sos para lavagens de óleos, inala
dores e espátulas para língua e os 
demais artefatos de usa geral que 
não necessit m, para se usarem, da 
intervenção de um técnico, inclusive 
os carretéis e chapinhas para enro
lar OS categutes cirúrgicos. (Vide 
Nota 70-3) ..................... 70.17 

Artefatos de vidro para iluminação ou 
sinalização. (Vide Artigos de vi
dro, etc.; Aparelhos de iluminação, 
etc.; Objetos de vidro, etc.; Elemen
tos de vidro, etc.; Elementos ópticos. 
etc.; Artefatos de vidro, etc.) 70.14 
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nais, etc., de zinco; Artefatos de 
zinco da natureza dos que se men
cionam na Posição 73.40, etc.; Gan
chos de zinco para suporte de ar
dósias, etc.; e Notas da Alínea 
XVIII) ......................... 79.06 

Artefatos diversos de matérias plásti-
cas das Posições 39.01 a 39.06 (rô-
lhas, tampas e cápsulas para garra-
fas e artefatos semelhantes, pisa-
papéis, facas de cortar papel, pas-
tas, descansos para canetas, sinêtes, 
etc., cinzeiros, bandejas. fechos para 
malas, cantos para malas, ganchos de 
suspensão, alargadeiras, protetores 
de portas, descansos para móveis, 
cabos de ferramentas, facas, garfos, 
etc., contas, vidros artificiais para 
relógios, algarismos e letras, porta
etiquêtas e tripas artificiais para em-
butidos obtidas por colagem das 
margens de uma tira de matéria 
plástica, etc.). Vide Artefatos de 
matérias plásticas, etc., Artefatos e 
produtos de matérias plásticas, etc. 39 .07 

Artefatos diversos de metais comuns. 
(Vide Fechaduras, ferrolhos e ca
deados, etc.; Chaves de metais co
muns, etc.; Ferragens destinadas a 
reforçar, suster, fixar ou fechar 
portas, etc.; Guarnições, ferragens 
e artefatos semelhantes, etc.; Cabi
des, escápulas ornamentais, supor
tes, etc.; Artefatos de metais co
muns, etc.; Cofres-fortes, etc.; Fi
chários metálicos, etc.; Artefatos de 
metais comuns que se utilizam em 
escritórios, etc.; Artefatos de me
tais comuns para ornamentação de 
interiores, etc.; Artefatos de metais 
comuns que tenham manifestamente 
caráter ornamental, etc.; Artefatos 
de metais comuns que constituam 
obietos de uso doméstico, com ca
ráter ornamental, etc.; Artigos de 
lampadaria e aparelhos de ilumina
ção, etc.; Aparelhos de iluminação, 
etc.; Lustres metálicos, etc.; Partes 
metálicas não elétricas de aparelhos 
de iluminação, etc.; Tubos flexíveis 
de metais comuns, etc.; Artefatos de 
metais comuns para emprêgo em 
vestuário, etc.; Colchêtes, fivelas, 
ilhós, etc.; Rebites tubulares OU de 
haste fendida etc.; Contas e lante
joulas de metais comuns, etc.; Sinos, 
sinêtas, campainhas, etc.; Molduras 
metálicas, para fotografias, etc.; Es-

pelhos metálicos, etc.; Artefatos de 
metais comuns empregados para ar
rolhar e capsular tambores, etc.; Pla
cas indicadoras para sinalização, etc.; 
Fios, varetas, tubos, chapas para 
soldagem, etc.; Fios e varetas de pó 
de metais comuns aglomerados, etc.; 
Notas da Alínea XVIII e Nota 83-1) 

Artefatos diversos, de metais comuns, 
para portas, janelas, persianas, mó
veis, pianos, veiculos, caixas, malas, 
etc. (tais como: gonzos, dobradiças, 
cantos de refôrço, etc.; fechaduras 
de mola sem chave, ferrolhos, fechos 
de portas e janelas, aldrabas, trin
cos vulgares, para edificios e mó
veis; fechos de lingüeta, para por
tas; ferragens para portas de cor
rediça, usadas em garagens, vagões, 
etc.; escudos de chaves e placas de 
proteção para portas de edifícios, 
móveis, etc.; ganchos para cadeados, 
para portas de edifícios, malas, cai
xas, etc.; alças, anéis, pendentes, pu
xadores e botões, para portas, mó
veis, gavetas, etc.; roldanas, porta
etiquêtas, etc.). Vide Guarnições, 
ferragens, etc.; Notas da Alínea 
XVIII e Nota 83-1 .............. 83.02 

Ártefatos diversos de metais preciosos 
ou de folheados de metais preciosos 
(não compreendidos nas Posições 
71.12 e 71.13, nem em qualquer 
outra Posição mais restrita da Ta
bela), tais como artefatos para usos 
técnicos e para laboratórios: cadi
nhos, cápsulas e espátulas, telas ou 
rêdes de platina, para catálise e 
outros usos industriais, e recipien
tes sem dispositivos mecânicos ou 
térmicos, que não possuam caracte
rísticas de máquinas ou aparelhos; 
bôlsas de mão, fechos de armações, 
etc., mesmo que contenham pérolas, 
gemas, etc. (Vide Manufaturas to
tal ou parcialmente de metais pre-
ciosos, etc. e Nota 71-3) .. , ..... 71.14 

Artefatos diversos de pasta de papel, 
cartolina e cartão, não compreendi-
dos nas Posições anteriores do Capí-
tulo 48, nem delas excluídos. (Vide 
Manufaturas de pasta de papel, etc.) 48.21 

Artefatos diversos de produtos cerâ
micos, tais como: cabos para talhe
res, tinteiros para estudantes, umidi
fica dores para radiadores de aque-
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64 . 05; dos artigos para ginástica e 
outros artefatos do Capítulo 97) .. 59.06 

Artefatos fixos de matérias ceranucas. 
para usos sanitários ou higiênicos 
(pias, lavatórios. bidês, banheiras, 
vasos sanitários, etc.) ............ 69.10 

Artefatos mecânicos que transmitem 
energia. quer de uma máquina mo
tora exterior para uma ou várias 
máquinas que a utilizam. quer de 
uma para outra parte do maquinis
mo, no seio de uma mesma máqui
na. e respectivas partes e peças s~
paradas; com exceção. porém. dos 
esboços de forja. em bruto. de cam
botas. veios de transmissão. etc.. da 
Posição 73.07. das peças para relo
joaria. da Posição 91.11. e dos ór
gãos de transmissão da natureza dos 
descritos (caixas de velocidade. veios 
de transmissão. embreagens. dift>ren
ciais. etc.). quando se reconheça se 
destinem única ou principalmente a 
veículos ou aeronaves. da Alínea 
XX. (Vide Veios de transmissão. 
etc.; Suportes de mancaI e mancais 
diferentes dos rolamentos. etc.; En
grenagens e rodéls de fricção. etc.; 
Redutores. multiplicadores e variado
res de velocidade. etc.; Volantes. 
etc.; Roldanas simples. etc.; Embrea
gens. etc.; Órgãos de acoplamt>n:o. 
etc.; Juntéls de articulação. etc.; No
télS da Alínea XIX e Notas 84-1. 
84-2 e 84-4) ................... 84 .63 

Artefatos modelados ou talhados de 
cêra natural (animal ou vegetal), 
mineral ou artj,ficial. puras ou mis
turadas entre si, não especificadas 
mais esp~cialmente em outras Posi
ções da Tabela, tais como: cêra em 
bvos para colmeias; cunhos de cêra 
utilizados em galvanoplastia; imita
ções de flôres, folhagens e frutos, 
obtidas numa só peça. por modela
ção. ou, ainda, formadas por di
versas partes reunidas, desde que o 
não sejam pelos processos a que 
alude a Posição 67.02, isto é, liga
ção. colagem ou processos análogos: 
bustos, cabeças, figuras e estatue
tas, com exceção, todavia, dos art~
fatos dessa natureza que se empre
guem como manequins e das produ
cões originais de arte estatuária; pé
rolas de cêra; tubos em «T», de 
preparados que tenham por base a 

cêra. que se empregam como su
portes em algumas operações cirúr
gicas; imitações de bombons, paus 
de chocolate e outros artigos para 
amostras; tampões obturadores. com 
suporte de pasta ( «ouate»), dt>sti
nados a serem colocados nos ouvi
dos; tiras de cêra envolvidas por 
uma fita de matéria têxtil, destina
das a obturar fendas de modelos de 
madeira para fundição: etc. (Vide 
Manufa:uras moldadas ou entalha
das de cêra natural. etc.. e Nota 
95-1) ........................... 95.08 

Artefatos munidos de sinêtas, guizos, 
etc., tais como coleiras para cães .. 42.01 

Artefatos não especitficados de papel, 
cartolina e cartão. (Vide Gravuras 
e estampas, Impressos não especifi-
cados e Notas 49-2 e 49-3) ...... 49.11 

Artefatos não especificados nem com
preendidos em Posição mais restrita 
da Tabela. de malha elástica e de 
malha com borracha. (Vide Notas 
60-2 a 60-6) .................... 60.06 

Artefatos obt:dos a partir de farinha 
ou de amido. aglomerados por mdo 
de goma, e depois lacados. tais como 
imitações de flôr s e de frutos ob
tidas numa só peça, por modelação, 
estatuetas. etc. (Vide Manufaturas 
moldadas ou entalhadas de cêra na-
tural, etc.) ............ ,......... 95.08 

Artefatos outros de cabelos, inclusiv' 
as rêdes para cabelo. (Vide Pe-
rucas, etc.) ..................... 67.04 

Artefatos outros de couro natural. re
constituído ou artificial. (Vide Ma
nufaturas de couro natural, recons-
tituído ou artificial). ............ 42.05 

Artefatos para chapelaria (tiras para 
guarnição interior de chapéus e ar
tefatos de uso semelhante, de couro 
natural, artificial. de imitações de 
couro, de oleado rtc.; forros, de te
cidos. fêltro. matérias plásticas arti
ficiais. pele. etc.; capas para bonés, 
de tecidos ou de matérias plásticas 
artificiaiS; carcaças; armações de 
mola para c1aques; palas para que
pes. bonés. etc .• que se possam fixar 
naqu- les artefatos, exclui das as pa
las contra o sol que não tenham se
não um elástico para as segurar na 
cabeça. que seguem o regime da 
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Artigos. (Vide, também, Artefatos, 
etc.; Manufaturas, etc.; Objetos, etc.; 
Utensilios. etc.; Instrumentos. etc.; 
Material. etc; Máquinas, etc.). 

Artigos confeccionados com tecidos, 
não compreendidos em outras Posi
ções mais restritas da Tabela, inclu
sive moldes para vestidos. (Vide 
Bandeiras. estandartes. etc; Rêdes 
para compras. etc.; Sacos para rou
pa suja e outros; Coberturas prote
toras. etc.; Pulseiras para relógios; 
Atacadores para calçado; Cintos 
profissionais; Rosetas de passam ana
ria; Esfregões e panos de pó; Tam
pões higiênicos; Almofadinhas para 
alfinêtes. etc.; Panos para limpar 
móveis; Correias para porta-baga
gem; Berços portáteis. etc.; Calçado 
sem solas aplicadas; Artefatos para 
cobrir bules. etc.). Vide Notas 
XIV-6 e XIV-7, 62-1 e 62-2 .... 62.05 

Artigos de bijuteria e de joalharia e 
suas partes componentes, de metais 
preciosos ou de folheados (" pla
qué" ou "doublé") de metais precio
sos. (Vide Notas 71-1. 71-2, "a", 
71-3. 71-4. 71-5, 71-6, 71-7, 71-8 
e 71-11) ........................ 71.12 

Artigos de borracha natural ou sinté
tica, não vulcan:zada (fios têxteis 
impregnados; adesivos constituídos 
por borracha sôbre qualqu<:!r suporte, 
mesmo borracha natural ou sintética 
vulcanizada; discos. rodelas, etc.). 
Vide Notas 40-1 e 40-4 .......... 40.06 

Artigos de borracha vulcanizada, não 
endurecida, p.1ra usos higiênicos e 
farmacêuticos. (Vide Artigos para 
usos higiênicos e farmacêuticos) .. 40 .12 

Artigos de cestaria, obtidos diretamente 
em forma definitiva ou confeccio
nados com artigos das Posições 46.01 
e 46.02 (compreendendo tôdas as 
obras de matérias para entrançar, ob
tidas diretamente sob a forma de ob
jetos ou fabricadas com as tranças. 
tecidos e artefatos das Posições 
46.01 e 46.02. ressalvados. porém. 
os artefatos especificamente exclui
dos pela Nota 46-2). Vide Artefa-
tos de cestaria .................. 46.03 

Artigos de colchoaria e semelhantes, 
de molas ou guarnecidos interiormen-
te de qualquer matéria, tais como 

colchões. enxergões. mantas acol
choadas. edredões. almofadas. coxins. 
travesseiros. etc .. inclusive os de bor
racha ou de matérias plásticas arti
ficiais. em estado esponjoso ou ce
lular. revestidos ou não. podendo 
trazer resistências ou outros elemen
tos elétricos de aquecimento (com 
exclusão. porém. dos colchões e al
mofadas. pneumáticos. das Posíções 
40.14 ou 62.04. e dos coxins pneu
máticos. das Posições 40.12. 40.14. 
62.04 ou 62.05; dos coxins sem 
enchimento. de couro. da Posição 
42.05: dos cobertores e mantas. 
das Posições 60.05 ou 62. 01; das 
fronhas para almofadas e traves
seiros e coberturas para edredões e 
coxins. da Posição 62.02). inclusive 
as partes elásticas das camas. quan
do isoladas. mesmo qUe tenham sido 
construídas para serem incorporadas 
permanentemente num tipo especial 
de cama. e excluídos os conjuntos de 
molas espíraladas para assentos. da 
Posição 94.01. e as telas ou rêdes 
metálicas simples. de fio de ferro ou 
de aço. sem caixilho. da Posição 
73.27. (Vide Notas 94-1 e 94-4) 9-4.04 

Artigos de couro natural, artificial ou 
reconstituído, para maquinaria têx
til, tais como "topes". bridas de pi
são. correias divisórias e outras. 
(Vide Artigos de couro natural. ar-
tificial ou reconstituído e Nota 42-2) 42.04 

Artigos de couro natural, artificial ou 
reconstituído, para usos técnicos 

.. (correias transportadoras. correias 
para transmissão. alcatruzes para 
transportadores. correíame para ca
çadores. correias para máquinas e 
todos os restantes artigos de couro 
para a indústria têxtil. juntas. engre
nagens. martelos. tubos-mangueiras. 
etc.). Víde Nota 42-2 ............ 42.01 

Artigos de economia doméstica, de 
ferro fundido, de ferro ou de aço, 
podendo possuir cabos. coberturas e 
outros acessórios de diferentes ma
térias. etc .. tais como: baldes de lixo 
ou para cinza. baldes para água. car
vão. etc .• regadores. chaleiras. cêstos 
para garrafas. descansos para ferro 
de engomar. cêstos para roupa. legu
mes. frutas. etc.. caixas de correio 
domésticas. esticadores para calças. 
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Artigos de seldro e correeiro para to~ 
dos os tipos de animais (selas, ar
reios. coleiras. tirantes. joelheiras. 
rédeas. cabeçadas. antolhos e outros 
artigos de proteção. açamos para 
quaisquer animais. coleiras e arreios 
para cães e gatos. alforges. coldres. 
coberturas e almofadas de sela. co
berturas de forma especial para ca
valos. agasalhos para cães. etc.) de 
qualquer matéria. (Vide Notas 42-1 
e 42-2) ........................ 42.01 

Artigos de uso e economia domésticos 
e de higiene. e suas partes componen~ 
teso de alumínio. (Vide Notas da 
Alínea XVIII e. quanto às caracterís~ 
ticas e enumeração dêstes artefatos, 
"mutatis mutandis", Artigos de uso 
e economia domésticos e suas partes 
componentes. de ferro fundido, de 
ferro ou de aço. da Posição 73.38, 
em especial Utensílios de cozinha e 
Artigos de higiene e toucador; bem 
como Aparelhos não elétricos de coc~ 
ção e aquecimento. de cobre, da 
Posição 74 .17) .................. 16.15 

Artigos de uso e economia domésticos 
e de higiene e suas partes componen
tes. de cobre. (Vide Notas da Alí~ 
nea XVIII e, quanto a definição, ca~ 
racterísticas e enumeração, "mutatis 
mutandis", Artigos de economia do~ 
méstica" de ferro, Artigos de higiene 
e de toucador. de ferro, Artigos 
de uso e economia domésticos, 
de ferro. Artefatos para serviço de 
mesa. de ferro. Artefatos especial~ 
mente utilizados em cozinha ou copa, 
de ferro, todos da Posição 73.38) 1,.-18 

Artigos de uso e economia domésticos 
e de higiene e suas parte. componen~ 
teso de ferro fundido. de ferro ou de 
aço. (Vide Recipientes com carac~ 
terísticas de objetos de uso domés~ 
ticos; Artefatos especialmente utili~ 
zados em cozinha ou copa. etc.; 
Artefatos para serviço de mesa, etc.; 
Artigos de higiene e de toucador. 
etc.; Artigos de economia doméstica. 
etc., e Notas da Alínea XVIII) .... 13 . 38 

Artigos de vestuário e acessórios, de 
couro natural. reconstituído oU arti
ficial. (Vide Vestuário e acessórios 
de vestuário e Notas i2~2 e i2~3) "2.03 

Artigos de viagem (malas, sacos-malas, 
bôlsas para compras, sacos militares, 

mochilas, maletas); porta~documen~ 
tos. carteiras. estojos de toucador, 
caixas de ferramentas, tabaqueiras e 
artefatos semelhantes. para conter ob~ 
jetos; chapeleiras, sacos de mão e 
sacolas, porta-moedas, pastas. por~ 
ta-chaves, cigarreiras e charuteiras. 
capas para lívros, bôlsas de caça~ 
dores. sacos de gôlfe e outros sa~os 
para artigos de desporto; estojos e 
artefatos semelhantes, para máqui~ 
nas fotográficas. binóculos, armas. 
cartuchos, instrumentos musicais. 
frascos. ]OIaS, óculos, etc. e as 
caixas para pó, calçado, escôvas, 
etc.; - de couro natural. artificial 
ou reconstituído. fibra vulcanizada. 
cartão. tecidos, matérias plásticas 
artificiais em lâminas. com partes ou 
guarnições de metais, ou não. etc. 
(Vide Notas 42~1 e 42-2) ........ 42.01 

Artigos de vidro para economia rural 
(não compreendidos em nenhuma ou~ 
tra Posição mais restrita da Tabela). 
tais como: pias. bebedouros. etc.; 
e para horticultura (campânulas de 
jardim. etc.). Vide Artefatos de vi~ 
dro, etc. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10.21 

Artigos de vidro para iluminação ou 
sinalização (que não estejam traba~ 
lhados ôticamente nem sejam de vi~ 
dro ótico). tais como: lustres. lampa~ 
dários. candelabros. candeeiros de pé 
(para mesa. secretária. para mesinhas 
de cabeceira. lamparinas, etc.). can~ 
deeiros de parede e outros. castiçais, 
etc., para qualquer sistema de ilu~ 
minação - elétrica, a gás. a petró~ 
leo. a acetileno. etc. -. podendo ser 
associados a outras matérias, consi~ 
derando-se que, para caberem nesta 
Posição, as partes de vidro devem ter 
a importância suficiente para confe~ 
rir ao conjunto a característica de 
obras desta matéria. (Vide Nota 
70-3) .......................... 70.14 

Artigos de vidro para uso industrial 
(não compreendidos em nenhuma ou~ 
tra Posição mais restrita da Tabela). 
tais como: pias. tinas. cilindros ou 
mangas para polimento de peles, res~ 
guardos para aparelhos de serviço 
ou de segurança. tinas para lubrifi~ 
cadores, guia dores de fios. miras 

e tubos de nível. tubos em "S". ser~ 
pentinas. goteiras e canos para pr~ 
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mos de relojoaria. do Capítulo 91; 
dos artefatos para jogos. da Posição 
97.04; e dos demais artigos enume
rados na Nota 97-1). e respectivas 
partes e peças separadas. (Vide No-
ta;; 97-1. 97-2. 97-4 e 97-5) ...... 97.06 

Artigos e preparados farmacêuticos 
outros. (Vide Categutes. Laminárias. 
Hemostáticos. Preparados opacifican
teso Cimentos dentários. etc. e No-
tas IX-2. 30-2. 30-3) ............ 30.0S 

Artigos escolares. de escritório ou de 
papelaria. (Vide Livros de registro. 
cadernos. etc. e Nota 48-8) ...... 48. 18 

Artigos para cottespondência (papel 
de cartas em blocos. envelopes. car
tas postais e bilhetes postais. não 
ilustrados. e c:utões para correspon
dência). inclusive apresentados sor
tidos em caixas. sacos e objetos se
melhantps. de papel. cartolina ou car-
tão. (Vide Nota 48-8) ............ 48. H 

ArtiqOS para Auarnições de interiores. 
(Vide Cortinas e outros artigos e 
Nota 62-1) .................... 62.02 

Artipos para iluminação. de madeira, 
como lustres. candeeiros de parede. 
mesmo com aparelhaqem elétrica. 
como fins e tomadas de corrente. 
(Vide Obras de marchetaria e de 
pequena marcenaria e Notas 44-2 
e 44-4) ......................... 44.27 

Artigos para jogos de salão (inclusive 
joqos com motor ou mecanismo para 
luqares públicos. tênis de mesa. me
S'OIS de bilhar e mesas especiais de 
iôqo nos cassinos), acabados ou 
por acabar. completos ou incomple
tos. desde que apresentem as carac
teristicas essenciais dos primeiros. 
de qualquer matéria (com excecão 
das classificadas no Capítulo 71. não 
os excluindo contudo desta Posicão a 
presença de acessórios ou guarnições 
de minima importância daquelas ma
térias). tais como: bilhares e bilhares 
de mesa. de qualquer espécie. e res
pectivos acessórios. como tacos. bo
las. marcadores de esferas ou de 
cursores. etc. (com exclusão dos to
talizadores de carambolas. com rolos 
e semelhantes. da Posição 90.27. 
e dos contadores com maquinismo 
de relojaria qUe indiquem o tempo 
de jôgo ou. diretamente. o montante 

a pagar em função dêsse tempo. da 
Posição 91.05); tênis de mesa ou 
pingue-pongue. com ou sem pés; ra

Quetas. bolas e rêdes montadas; mesas 
Dara jogos. especialmente construi
das para êsse fim. como as mesas 
com jôgo de damas. etc.; mesas espe
ciais para jogos de cassino ou de 
sala (roleta. cavalinhos e outros); 
Dás de banqueiros da roleta. etc.; 
"croQuet" e jôgo de bola. de sala; 
ioqos mecânicos para recintos pú
blicos. inclusive os que funcionam 
por introducão de uma moeda ou de 
\lma ficha; futebol de mesa e seme
lhantes. de qualquer sistema; jôgo das 
setas; quebra-cabeças. com exceção 
dos brinquedos da Posição 97.03; 
cartas de jogar. de quaisquer espé
cie e dimensões; jogos de xadrez. 
damas. dominó. gamão. loto. glória. 

roleta. etc.; acessonos comuns à 
maior parte dos jogos. como dados. 
copos. fichas. marcas de pon
tos. indicadores de tempo e panos 
especiais para roletas e semelhantes; 
(com exceção das mesas para jogos 
de cartas. do Capítulo 94. e do giz 
para bilhar. da Posição 98.05); e 
respectivas partes. peças separadas e 
3cessórios. (Vide Notas 97-1. 97-2. 
97-4 e 97-5) .................... 97.M 

Artigos para ligação ou conexão de 
circuitos elétricos. (Vide Apar~ lha-
gem para derivação. etc.) ........ 85.19 

Artigos para obras de seleiro, tais como 
freios. barbeIas. arções. estribos. 
anéis. aplicações e outras guarnições 
dI' arreios. etc.. de metais comuns. 
(Vide Guarnições. ferraqens. etc.; 
Notas da Alinea XVIII e Nota 83-1) 83.02 

Artigos para pesca à linha. (Vide 
Artefatos para pesca à linha) .... 97.07 

Artigos para recreio e festas e aces
sórios para jogos de salão e surpre
sas (de fabrico simples e frágil que 
não devem confundir-se com os ar
tefatos de uso corrente que imitam). 
de qualquer matéria. tais como: ar
tigos para divertimentos. festas e 
cotilhão; artigos para ornamenta
ção. como grinaldas. lampiões. ba
lões venezianos. etc.; artiqos para 
máscaras. como caraças. narizes. ore
lhas. barbas e bigodes postiços. ca
beleiras (com exceção das da Po-
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ATA PRODUTOS TRIBUTADOS AZU 

Ataduras, gazes, esparadrapos e agra~ 
fes. (Vide Notas IX~2. 3O~1 e 30~2) 30-04 

Atropina. (Vid~ Alcalóides) ....... 29 . 42 

Aureomicina. (Vide Antibióticos) 29.H 

Autoclaves e aparelhos semelhantes 
para a indústria alimentar, inclusi~ 
ve aparelhos para esterilizar e refri~ 
gerar latas de conservas. etc. (Vide 
Aparelhos e dispositivos aquecedo~ 
res e refrigeradores. etc.; Notas da 
Alínea XIX e Notas 84-1 e 84-2) 84.17 

Autoclaves para cocção de tubérculos, 
etc. (Vide Aparelhos e dispositivos 
aquecedores e refrigeradores. etc.; 
Notas da Alínea XIX e Notas 84-1 
e 84-2) ........................ 84.17 

Autoclaves, tinas, caldeiras, caldeiras
autoclaves e semelhantes, mesmo 
aquecidos eletricamente. para uso in
dustrial. (Vide Aparelhos e dispo~ 
sitivos aquecedores e refrigeradores. 
etc.; Notas da Alínea XIX e Notas 
84-1 e 84-2) .................... 84.11 

Autômatos e cenas animadas para ex~ 
posição, de funcionamento elétrico 
ou mecânico. destinados principal
mente à publicidade ou à apresenta
ção de mercadorias ou produtos es~ 
peciais. (Vide Notas 98-1. 98-2 e 
98-3) .......................... 98.16 

Automóveis de passageiros, para trans
porte de mercadorias ou de uso 
misto. (Vide Veículos automóveis. 
etc) ............................ 87.02 

Avental e luvas de borracha e chumbo, 
para proteção de operadores de apa
relhos de raio X. etc. (Vide Posi-
ção 90.20) ...................... 40.13 

Azeitonas dessecadas, desidratadas ou 
evaporadas, inclusive esmagadas ou 
pulverizadas. mas sem outro preparo. 
quando acondicionadas em recipien
tes, embalagens ou envoltórios. des
tinados à apresentação do produto. 
(Vide Nota 7-1) ................ 07.04 

Azeitonas preparadas para consumo 
direto, por tratamento especial em 

solução dilUída de soda ou macera
ção prolongada em água salgada. 
(Vide Notas 20-1 e 20-2) ........ 20.02 

Azeitonas recheadas, conservadas sem 
vinagre nem ácido acético. (Vide 
Notas 20-1 e 20~2) ............. 20.02 

Azeviche ou âmbar negro (variedade 
de linhito). quando se apresente ta
lhado em forma determinada ( cha
pas. varetas. discos. contas ou peças) 
ou ainda polido ou trabalhado de 
qualquer outro modo. (Vide Manu
faturas de azeviche ou âmbar ne-
gro e Nota 95-1) ................ 95.07 

Azida de prata .................. 28.49 

Azida de sôdio e de chumbo. (Vide 
Hidratos) .............. .. .. . .... 28.57 

Azôto (ekmento químico). Vide Me-
talóides outros ................. 28.04 

Azulejos (não calorífugos. nem refra
tários). vidrados ou revestidos de 
verdadeiro esmalte ou de uma tênue 
camada vitrificada. embora conside~ 
rados, às vêzes. como refratários ou 
semi-refratários. não possuam as ca~ 
racterísticas dos produtos das Posi~ 
ções 69.02 e 69.03. (Vide Ladri
lhos, paralelepípedos, etc. e Nota 
69-1) .......................... 69.08 

Azulejos, ladrilhos, tijolos, painéis, tu~ 
bos e outras peças calorífugas, fa~ 
bricados com terras de infusórios. 
"kieselgur", farinhas silicosas fós
seis, e outras terras silicosas aná~ 
Iogas. (Vide Nota 69-1) ........ 69.01 

Azulejos, tijolos de qualquer forma, la~ 
drilhos e outras peças semelhantes, 
de cerâm~ca, refratários, empregados 
essencialmente na construção de for
nos industríais ou para equípamento 
- sob a forma de recipientes. cadi
nhos, etc. - de certas indústrias. 
(Vide Nota 69-1) ................ 69.02 

ÀZulenos (produtos que não são empre-
gados pelas suas propriedades co~ 
rantes). Vide Hidrocarbonetos ... 29.01 
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BAL PRODUTOS TRIBUTADOS 

aparelhos semelhantes aos da Posi
ção 84.22. providos de lâminas ou 
dentes cortantes. que se destinem a 
escavar terra compacta ......... . 

Baldes, funis, garrafas e artefatos se
melhantes, de guta-percha não vulca
nizada. que se empregam na manipu
lação de líquidos corrosivos. (Vide 
Nota 40-8) ..................... . 

Baldes, tenazes, ganchos e similares, 
para apetrechamento de maquinismo 
de elevação da Posição 84.22. tais 
como baldes vulgares (simples reci
pientes com asa ou gancho). baldes 
basculantes. baldes de abrir pelo fun
do. baldes de maxilas. constituídos 
por duas conchas complementares 
articuladas. tenazes e ganchos arti
culados. etC .• unicamente utilizáveis 
para movimentação de matérias a 
granel ou para juntar terra sôlta. 
(Vide Máquinas e aparelhos eleva
tórios de carga. etc.; Notas XIX-I. 
XIX-2 e 84-1) ................. . 

"BaIlo tines" (grãos esféricos de vidro. 
de diâmetro muito pequeno. com ca
racterísticas de contas. que se em
pregam no fabrico de painéiS para si
nalização de estradas. tabuletas lu-
minosas. etc.) ......•........... 

Bálsamos farmacêuticos. (Vide Notas 
IX-2. 18-1. 30-1 e 30-2) ........ 

Bálsamos. gomas, gomas-resinas, resi
nas, óleos-resinas e bálsamos, natu-
rais 

Bálsamos naturais (de copaíba. do Peru 
e outros) ...................... . 

Bananas sêcas. quando acondicionadas 
em recipientes. embalagens ou envol
tórios. destinados à apresentação do 
produto ....................... . 

Bancos de piano ................. . 

Bandas impressionadas e reveladas, 
contendo apenas o registro de som 
por processo fotoelétrico. ou por 
processo fotoelétrico e magnético . 

Bandeiras, estandartes, pendões, ban
deirolas e semelhantes. compreenden
do os arcos de bandeiras ou série 
de bandeirolas prêsas a uma corda. 
etc. (Vide Artefatos confeccionados 
com tecidos e Nota 62-1) ....... . 

84.23 

40.14 

84.22 

70.19 

30.03 

13 02 

13.02 

08.01 

94.01 

37.06 

62.05 

Bandejas constituídas por uma chapa 
de vidro. colorido ou não. contendo 
cercaduras ou ornamentadas de qual
quer outro modo ........•....... 

Bandejas. descansos para travessas e 
garrafas e outros artefatos para usos 
domésticos. de cesta ria . (Vide Ar
tigos de cesta ria e Artefatos de ces-
taria) .. , " .................... . 

Bandolinas. (Vide Notas IX-2. 30-2. 
33-1 e 33-2) ................... . 

Banha e outras gorduras de porco, 
prensadas ou fundidas. quando acon
dicionadas em recipientes. embala
gens ou envoltórios. destinados à 
apresentação do produto. (Vide 
Nota 15-1) .................... . 

Baralhos ou cartas de jogar, de qual
quer matéria. (Vide Artigos para 
jogos de salão) ................ .. 

Barbatanas e semelhantes para esparti
lhos, colarinhos, vestuário ou aces
sórios de vestuário. (Vide Varetas 
e semelhantes para espartilhos. etc.) 

Barcos-faróis, barcos-bombas, dragas de 
todos os tipos, cábreas flutuantes e 
outras embarcações para os quais. 
em relação à função principal. a na
vegação é acessória. tais como barcos 
de salvamento. batiscafos, pontões 
equipados com guindastes e outros 
aparelhos de elevação e movimenta
ção, pontões manifestamente cons
truidos para servir de suporte a ês
tes equipamentos, barcos-habitações, 
barcos-lavadouros. moinhos flutuan
tes e outros, com exclusão das bar
cas de passagem e "ferry-boats", 
barcos para lançamento de cabos 
submarinos, barcos meteorológicos e 
barcos-oficinas, da Posição 89-01. 
(Vide Isenções; Notas da Alínea 

XX; Notas 89-1 e 89-2; Partes, pe
ças separadas e acessórios. exclui dos 
pela Nota XX-2. etc.) ......... . 

Bário (metal alcalino-terroso; elemen-
to químico) ...................• 

Bário (óxido, protóxido - barita ani
dra. hidróxido, peróxido. bióxido -
barita oxigenada) .............. . 

Barômetros, higrômetros e psicrôme
tros. (Vide Termômetros, etc.) 

BAR 

70.13 

46.03 

33.06 

15.01 

97.04 

98.13 

89.03 

28.05 

28.18 

90.23 
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BAT PRODUTOS TRIBUTADOS BES 

quer pêso, e respectivas partes e 
peças separadas (Vide Esmagado
res, etc.; Aparelhos eletromecânicos 
de uso doméstico, etc.; Notas da 
Alínea XIX e Nota 85-3) ........ 85.06 

Batedeiras de natas ou de ovos, etc., 
dos tipos comumente utilizados em 
usos domésticos, com motor elétrico 
incorporado, de pêso não superior a 
20 kg, e respectivas partes e peças 
separadas. (Vide Aparelhos eletro
mecânicos de uso doméstico, etc.; 
Notas da Alínea XIX e Nota 85-3) 85.06 

Batedeiras para o fabrico de manteiga, 
etc. (Vide Máquinas e aparelhos 
para a transformação do leite, etc.) 84.26 

Bate-estacas, inclusive os suscetíveis de 
serem utilizados para arrancar pedras 
ou estacas-pranchas .............. 84.23 

Batom. (Vide Produtos para conser
vação e cuidados da pele e produtos 
de beleza). Vide Notas IX-2, 30-2, 
33-1 e 33-2 ..................... 33.06 

Baús, malas, maletas e artefatos seme
lhantes (com exceção dos revestidos 
de couro natural ou artificial. car
tão, fibra vulcanizada e tecidos ou 
fôlhas de matérias plásticas artifi
ciais, da Posição 42.02). Vide Ma
nufaturas de madeira e Notas 41-2 
e 44-4 .......................... 44.28 

Bauxita ativada e outras matérias mi
nerais naturais ativadas. (Vide No-
ta 38-1) ........................ 38.03 

Bebedouros com tfiltros incorporados, 
com exceção dos inteiramente de pro
dutos cerâmicos ou de vidro. (Vide 
Fontes filtradoras, etc.) .......... 84.18 

Bebedouros de metais comuns, que con
sistam em torneiras ou válvulas, às 
quais se achem incorporadas peque
nas bacias ou taças para beber. 
(Vide Torneiras, etc.) .......... 84.61 

Bebedouros, pias, tanques e outros 
recipientes semelliantes, de cerâmica, 
para usos rurais. (Vide Artefatos de 
matérias cerâmicas, etc., para eco-
nomia rural) ... ·................. 69.09 

Bebidas. (Vide Praparações compos
tas; Extratos concentrados; Sabores 
concentrados e Pós aromatizados, 
etc. ) 

Bebidas alcoólicas não especificadas. 
(Vide Notas 18-1 e 22-2) ........ 22.09 

Bebidas fermentadas (com exceção das 
c!;Js'ificad;Js nas Posições 22.03 a 
22.06). Vide Nota 22-2 ........ 22.07 

Bebidas, imprõpriamente designadas 
por vinhos, que se obtêm pela fer
mentação de mostos de frutas dife
rentes das uvas frescas (vinhos de 
figos. de tâmaras. etc.) ou de mostos 
de produtos hortícolas. (Vide Nota 
22-2) .......................... 22.07 

Bebidas não alcoólicas, com exceção 
das compreendidas nas Posições 
20.07, 22.01 e 30.03. (Vide Notas 
18-1 e 22-1) .................... 22.02 

Bebidas que, embora às véus se de-
signem por "cerveja", não são al
coólicas. (Vide Notas 18-1 e 22-1) 22-02 

Bebidas que tenham por base o vinho. 
(Vide Nota 22-2) ............... 22.06 

Bebidas rotuladas com as denomina-

ções de "armagnac", "arrack", "bran
dy", "cognac", "genebra", "gin", 
"questsch". "kirsch", "ron". "rhun", 
~hisky", "vodka", ou semelhantes. 
(Vide Notas 18-1 e 22-2) ........ 22.09 

Bengalas (inclusive bastões para alpi
nistas e bengalas-assentos). de qual
quer matéria. podendo ter cabos, cas
tões. ponteiras ou outras partes, in
teira ou parcialmente de metais pre
ciosos ou de metais chapeados de me-
tais preciosos .................... 66.02 

Bengalas-guarda-chuvas ............. 66.01 

Benzilcelulose. (Vide E:teres da celu-
lose, Derivados químicos da celu-
lose e Nota 39-3) ................ 39 .03 

Benzóis, toluóis, xilenóis e nafta dis
solvente. (Vide Notas 27-1 e 27-2) 27-07 

Berços portáteis e assentos que não 
pousem no chão, para crianças. 
(Vide Artigos confeccionados com 
tecidos e Nota 62-1) .............. 62.05 

Berro (glucinio), em bruto (blocos, 
qranalh;Js. cubos, etc.). em barras, 
fios, fôlhas, etc., ou em obras (des
de que não constituam peças ou par
tes de máquinas ou de aparelhos). 
Vide Notas da Alínea XVIII ...... 77.04 

Bestas, arcos, flechas, alvos, etc, (Vide 
Nota 93-1. "e", e Artigos e artefa-
tos para jogos ao ar livre, etc.) .. 97.06 
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BIS PRODUTOS TRIBUTADOS BOL 

Biscoitos e bolachas, Quando acondicio~ 
nados em recipientes, embalagens ou 
envoltórios. destinados à apresenta~ 
ção do produto. (Vide Notas 18-1. 
18-2 e 19-2) .................... 19.08 

Biscoitos para cães e outros animais, 
quando acondicionados em recipien~ 
tes, embalagens ou envoltórios, des~ 
tinados à apresentação do produto. 
(Vide Nota 19-2) .............. 23.07 

Bismuto. (Vide Metais comuns e Ar~ 
tefatos de metais comuns) ........ 81.0i 

Bisnallas de estanho para acondiciona
m!'nto de tintas e outros produtos. 
(Vide Artefatos de estanho não es~ 
pedficados) ..................... 80.06 

Bisnagas e outros recipientes de forma 
tubular, flexíveis (empregados no 
acondicionamento de tintas, cremes, 
dentifrícios. etc.) ou rígidos (utili
zados no acondicionamento de pro~ 
dutos farmacêuticos. comprilIÜdos, 
pílulas, etc.) .................... 76.10 

Bissulfureto trióxido (composto oxige~ 
uado de enxôfre) .............. 28.13 

"Bitters", "fernets" e outros ........ 22.09 

Blocos de calendários (apresentam-se, 
geralmente. fixos em suportes de car~ 
tão ou outra matéria mais duradoura, 
que permitem '" sua substituição 
anual). Vide Calendários 49.10 

Blocos de lentes para óculos, de vidros 
não óticos e não trabalhados õti~ 
cameme. (Vide Nota 70-3) ...... 70.18 

Blocos de vidro moldados para lentes 
corretivas ....................... 70. 18 

Blocos para apontamentos (com ou sem 
dizeres impressos), livros de enco~ 
mendas, livros de recibos, etc., que 
se dpre~entem da mesma forma que 
os blOCOS para cartas. mas que não 
tennam as características de artigos 
ae .:orlespondência, designadamente 
no qUe: se retere aos dizeres impres~ 
sos que contenham. (Vide Nota 
-t/!-8) .......................... 48.18 

"Blooms" (desbastes de ferro e aço 
qlladrados ou retangulares) ......• 73.07 

"Blooms", "Iargets", esboços de forja, 
etc., de aços especiais ou aço fino 
ao carbono ..................... 73. 15 

Bobinas, carretéis, espulas e artigos 
semelhantes, para indústria têxtil e 
para linhas. de madeira torneada. 
(Vide Notas 44-2 e 44-4\ ....... 44.26 

Bobinas de ignição e respectivas par~ 
tes e peças separadas. (Vide Apa~ 
relhos e dispositivos elétricos de 
ignição. etc.; Notas da Alínea XIX 
e Nota 85-2) .................... 85.0b 

Bobinas de indução. (Vide Transfor-
madores, etc.) .................. 85.01 

Bobinas de reação e de auto-indução 
(para limitar ou bloquear o t1uxo da 
corrente), de todos os tipos, e res~ 
pectivas partes e peças separadas. 
(Vide Notas da Alínea XIX e No~ 
tas 8')-2) ....................... 85.01 

Bobinas e artefatos semelhantes. de 
pasta de papel. cartolína ou cartão, 
para uso mdustrial ou comercial. 
(Vide Carretéis. etc.. de pasta de 
papel, cartolina ou cartão) ........ 48.26 

Bobinas para enrolamentos de fitas de 
películas cinematográficas, geraimen~ 
te oe madeira. de metal ou de ma~ 
tenas plásticas artificiais. (Vide 
Aparelhos e material dos tipos Utl~ 
llzados nos laboratórios fotograh~ 
\.os, etc. ) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 90 .10 

J3ôcas de incêndio, respectivas tornei~ 
l.1eiras e agulhetas, para bombeiros 
uu para regar, providas de disposl~ 
tlVO regulador de jato (com exceçao 
das cabeças automáticas de apa~ 
relhos de aspersão, para instalações 
contra incêndios e para regar Jar~ 
ams, da Posição 84.21). Vide Tor~ 
nelras. registros. válvulas e artefatos 
semelnantes, etc. ............•..• !Si. 61 

BÓIas, cintos e colêtes de salvação 
\ seguem o regime da matéria que 
os constitUi}. 

Boinas, bones, barretes e semelhantes, 
de malha, teltro, etc. ............ 65.05 

Boiões para uso geral de laboratórios 
e para estabelecimentos (farmácias, 
pastelarias, etc.). Vide Artetaros oe 
produtos cerâmicos não compreendi~ 
aos, etc ........................ 69.14 

Bolachas, pães {integral, de glÜten, 
ázimo. comum, etc. ) e outros pro~ 
dutos comuns, de padaria, sem adi~ 
ção de açúcar. mel, ovos, gorduras, 
queijo ou frutas, quando acondiciona~ 
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Borla, boneca ou arminho para t~ 
cador e arkfatos de uso 8eD1elhante, 
de qualquer matéria. (Vide Notas 
67-1. c:e.. e 96-1; Arminho, borla 
ou boneca para toucador, etc.) .. 96.05 

Borlas. pompons e semelhantes, tra
zendo ou não presilhas de fixação, 
destinados a usos ornamentais de 
mobiliário e, mais restritamente, de 
vestuário ........................ 58.01 

Boro (elemento quimico). Vide Meta-
lóides outros .................... 28.M 

Borracha artificial duivada dos óleos 
gordos. (Vide Notas 40-1, 40-4 e 
40-5) ........................... 40.02 

Borracha cidizada (produto de dure
za variável. utilizado como base na 
preparação de tintas e revestiment0.5 
impermeáveis e no fabrico de produ
tos moldados). Vide Derivados qui
m;cos da borracha natural e Nota 
39-3 ............................ 39.05 

Borracha dorada (der'vado químico 
da ·borracha natural, utilizado na pre
paração de tintas e vernizes). Vide 
Nota 39-3 ...................... 39.05 

Borracha c!oroidratada (aprecenta-se 
em películas ou fôlhas transparen
tes, utilizada no acondicionamento 
de mercadorias ou no fabrico de ves
tuário imperm' ável). Vide Deriva
dos quimicos da borracha natural 
e Nota 39-3) ................... 39.05 

Borracha de apagar. (Vide Manufa-
turas de borracha vulcanizada, não 
endurecida) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40. H 

Borracha de butito (GRI). Vide Bor-
rachas sintéticas ................. 40.02 

Borracha em bruto. (Vide Borrachas 
sintéticas; Borracha artificial deriva-
da dos óleos; Borracha regenerada) . 

Borracha endurecida (ebonite), em 
massas, chapas, fôlhas ou tiras, bar
ras, perfís ou tubos. (Vide Nota 
40-9) ........................... 40.15 

Borracha não vulcanizada. (Vide Cha
pas, fôlhas e tiras de borracha 
natural ou sintética; Borracha natu
ralou sintética apresentada em ou
tras formas ou estados; Artigos de 
borracha natural ou sintética). 

Borracha natural (Derivados químI-
cos de) ....................... 39.05 

Borracha natural ou sintética, nlio vul
canizada, apresentada em outras 
formas ou estados (soluções e dis
persões. tubos. varetas. perfis. etc.) . 
Vide Notas 40-1 e 40-4 e Artefatos 
de borracha .................... 40.06 

Borracha oxidada (matéria resinosa 
que se utiliza no fabrico de certos 
vernízes). Vide Derivados químicos 
da borracha natural e Nota 39-3).. 39.05 

Borracha regenerada ( proveniente do 
tratamento de objetos usados e de 
aparas e desperdícios de borracha 
vulcanizada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -to. 03 

Borracha vulcanizada, não endurecida. 
(Vide Fios e cordas de borracha 
vulcanizada; Chapas. fôlhas. tiras e 
perfis, de borracha vulcanizada; 
Correias transportadoras ou de trans
missão. de borracha vulcanizada; 
Protetores ("flaps"). pneumáticos. 
cãmaras-de-ar. etc .• de borracha vul
canizada; Artigos para usos higiêni
cos e farmacêuticos. de borracha 
vulcanizada; Vestuário e seus aces
sórios de borracha vulcanizada; Ma
nufaturas de borracha vulcanizada. 
etc.) . 

Borrachas de I!iliconn (Vide Silicones) 39.01 

Borrachas sintéticas, inclusive o látex 
sintético, estabilizado ou não (Po
libutadieno - BUNA -. Policio
robutadieno - GRM -, Polibuta
dienorstireno - GRS -, Policloro
butadienoacrilonitrilo - GRN -, 
Policlorobutadienoacrilobutilo 
GRA ,Tioplásticos GRP 
-. Borracha de butilo - GRI. e 
outros). - Vide NotM 40-1. .ffi-i 
e 10-5 .......................... -to. 02 

Botões, botões de pressão ou de mola, 
abotoaduras e IImldhantes (compre
endendo esboços e marcas para bo
tões e partes de botões), de qualquer 
matéria (com exceção. todavia. dos 
que contenham pérolas. pedras pre
ciosas. semipreciosas. pedras sinté
ticas ou reconstituídas e, ainda. os 
inteira ou parcialmente de metais 
preciosos ou de metais chapeados 
de metais preciosos.' salvo quando ês
tes metais nlio constituam mais do 
que simples guarnições ou acessórios 
de mínima importância), inclusive os 
de adôrno e os revestidos ou não 
de matérias têxteis. (Vide Esboços 
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dos livros ou álbuns de estampas 
para crianças e dos álbuns para dese
nhar ou colorir; das decalcomanias, 
da Posição 49.08; das cartas de jo
gar. da Posição 97.04; das bolas e 
chapéus. de papel, caraças. etc., da 
Posição 97.05; do giz e dos lápis 
para pintura a pastel, da Posição 
98 .05; das ardósias e quadros. da 
Posição 98.06); e respectivas par
tes e peças separadas, que como ta! 
se possam reconhecer e que não 
caibam em Posições mais restritas 
da Tabela. (Vide Modelos reduzi
dos para recreio; Notas 97-1 e 97-5) 

«Brisket beeb, «corned becf», «ronst 
beef». carne desidratada, «corned 
porlo>, pastas de fígado e outros 
(com exclusão dos embutidos da 
Posiç1io 16.01). Vide Nota 16-1 .. 

«Britsh gum» (produto proveniente 
da transformação dos amidos e fé-
cuIas). Vide Nota 35-1 ......... . 

Brocas, coroas, trépanos, tubos-sondas 
e outras ferramentas semelhantes para 
perfuração do solo ............. . 

Bromatos e perbromatos 
(Vide Brometos, etc.) 

metálicos. 

Brometo de metilo (derivado haloge
nado de hidrocarboneto acíclico sa-
turado) ........................ . 

Brometos de iôdo e de fósforo (deri
vados halogenados de bromo) .... 

Brometos e oxibrometos ( de amônio, 
sódio, potássio, cálcio. cobre 
cuproso e cúprico - e outros). 
Vide Notas IX-l, IX-2. 28-1, 28-3 
e 28-5 ......................... . 

Bromo (elemento químico halogênico) 

Bromo etanol, brometo de etilo ( de
rivado halogenado de hidrocarboneto 
acíclico saturado) ............... . 

Bromofórmio (derivado halogenado de 
hidrocarboneto acíclico saturado) .. 

97.03 

16.02 

35.05 

82.05 

28.33 

29.02 

28.14 

28.33 

28.01 

29.02 

29.02 

Bronze (liga de cobre e estanho, em 
que podem entrar outros metais, 
como zinco, alumínio, etc.). Vide 
Nota XVIII-3. 

Bronze de alumínio (liga de 90% de 
cobre e 10% de alumínio). Vide 
Cobre e Nota XVIII-3. 

Bronze e chumaceiras. (Vide Supor
tes de mancaI e mancais diferentes 
dos rolamentos) ................. B-t.63 

Broxas. (Vide Escôvas, broxas, pin-
céis e semelhantes) .............. 96.02 

Bugigangas, de matérias ceranucas, 
para prateleiras. etc. ............. 69.13 

Bujões de gás. (Vide Recipientes de 
ferro ou de aço para gases, etc.) 73.24 

«Bu11-dozers». (Vide Aparelhos para 
escavação, atêrro, terraplenagem, 
etc.) ............................ 84.23 

Bússolas e agulhas de marear ( desde 
as bússolas mais simples usadas pe
los ciclistas. etc., às bússolas desti
nadas mais especialmente a geo
désia, topografia, agrimensura, nive
lamento ou navegação). Vide No-
tas 90-1, 90-2. 90-3, 90-6 e 90-7 .. 90. H 

Butano, propano e etano (encontram-
se no petróleo). Vide Hidrocarbone-
tos ........................... 29.01 

Buzinas, trompas e sereias elétricas, 
como as sirenas de alarme, contra 
ataques aéreos, sirenas de fábricas, 
sirenas de navios. etc. (com exclusão 
dos incluídos nas Posições 85.09 e 
85.16). e respectivas partes e peças 
separadas. (Vide Aparelhos elétri
cos de sinalização acústica ou visual 
e Notas da Alínea XIX) ........ 85.17 

Buzinas, sirenas e outros aparelhos 
elétricos de sinalização acústica, para 
veículos automóveis e velOcípedes, 
e suas partes e peças separadas. 
(Vide Aparelhos elétricos de ilumi-
nação e de sinalização, etc.) ...... 85.09 
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Cabos de aço, constituídos por fiol 
helicoidais, geralmente com três ele
mentos, destinados a serração de pe-
dras ............................ 73.25 

Cabos de facas e de outros artefatos 
e juntas para máquinas, de cortiça 
natural. salvo as que constituam um 
conjunto na acepção da Posição 
81.64. (Vide Manufaturas de cor-
tiça natural) .................... 45.03 

Cabos de ferramentas, de madeira, tor
neados ou não (para enxadas, pás, 
picaretas. ancinhos. martelos. chaves 
de fenda. serras. limas. facas. carim
bos. data dores. ferro de engomar. 
etc.). Vide Notas 44-4 e 11-5 .... 44. 2S 

Cabos de fibras sintéticas ou artificiais 
(conjunto de filamentos contínuos, 
com o mesmo comprimento. que se 
apresentem justapostos. paralelamen
te. em conseqüência da passagem 
através dos numerosos orifícios de 
uma fieira). de comprimento superior 
a dois metros. de pêso unitário dos 
filamentos inferior a 6.6 mg por 
metro. (Vide Notas 51-1 e 51-2) 51.01 

Cabos de fibras têxteis, sintéticas ou 
artificiais. descontínuas. de compri
mento até dois metros. de pêso uni
tário dos filamentos inferior a 
6.6 mg, por metro. (Vide Nota 
56-1 ) ........................... 56 .01 

Cabos de metais comuns para os ar
tigos das Posições 82.09, 82.13 e 
83.11. (Vide Notas da Alínea XVIII 
e Notas 82-1 a 82-1) ............ 82.15 

Cabos de têxteis artificiais, de com
primento sup~rior a dois metros, 
sem torção ou com torção inferior a 
cinco voltas por metro, com pêso 
unitário dos filamentos inferior a 
6.6 mg, por metro, de pêso total 
não superior a 0,5 gr. por metro .. 51.01 

Cabos de têxteis sintéticos, de compri
mento superior a dois metros, sem 
torção ou com torção inferior a cin
co voltas por metro. de pêso unitário 
dos filamentos inferior a 6.6 mg. por 
metro. qualquer que seja o seu pêso 
total se náo forem estirados ou, 
sendo-o. de pêso total não superior a 
1.66 gr por metro ............... 51. 01 

Cabos de vassouras, de escôvas e de 
pincéis, torneados ou náo. (Vide 
Notas 11-1 e 41-5) .............. 44.25 

Cabos, inclusive cabos COaxUlIS, isola
dos para usos elétricos, com ou sem 
peças de ligação. (Vide Fíos; en-
trançados ou trançados, etc.) 85.23 

Cabos para o fabrico de fibras têxteis 
sintéticos ou artificiais, descontínuas. 
(Vide Nota 56-1) ............... 56.02 

Cabrestantes ou guinchos elétricos. 
(Vide Aparelhos elevatórios de car-
ga. etc.) ....................... 84.22 

Cacau (preparações alimentícias que 
o contenham). Vide Nota 18-2 ... 18.06 

Cacau. (Vide Alimentação infantil, 
Usos dietéticos ou culinários. Prepa
rações. Preparados, Chocolate, Pro
dutos, Pasta, Óleo. Manteiga). 

Cacau em massa ou em pães (pasta de 
cacau, inclusiVe sem gordura) .... 18.03 

Cacau em pó adicionado de peptonas 
(<<pepton-cacao»), com característi
cas de preparado medicinal. (Vide 
Notas IX-2, 18-1, 19-2, 30-1 e 30-2) 30.03 

Cacau em pó, sem açúcar .......... 18.05 
Cacau em pó, com açúcar ou adicio-

nado de leite em pó ou de pepto-
nas. (Vide Nota 18-2) .......... 18.06 

Cachecol, cachenês, lenços para pes
coço ou para os ombros e artefatos 
semelhantes. (Vide Notas XIV-6, 
XIV-7. 61-1. 61-1 e 61-5) ....... 61.06 

Cachimbos completos, de qualquer es
pécie ou qualidade, com uma ou 
mais peças (cachimbos direitos, 
curvos. índios. turcos de boquilha 
comprida. narguilés, etc.). inclusive 
os esboços, corpos ou cabeças de 
cachimbos, boquilhas para cigarros 
e charutos, pontas. tubos e outras 
peças separadas, de qualquer ma
téria. com ou sem partes de metais 
preciosos. etc. (Vide Notas 98-1, 
98-2 e 98-3) .................... 98.11 

Cadeados, fechaduras e artefatos se
melhantes, cujo mecanismo é acio
nado por uma chave ou por uma 
combinação de algarismos ou de le
tras (inclusive as fechaduras de 
mola e as de disparo elétrico). 
Vide Notas da Alínea XVIII e Nota 
83-1 ............................ 83.01 

Cadeias, correntes e respectivas partes, 
de alumínio. (Vide Artefatos de alu-
mínio, nao especificados, etc.) .... 76.16 
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as molas para caixas de relógio para 
uso pessoal; das caixas para apa
relhos de relojoaria, das Posições 
91.02 a 91.06, que se classificam 
em geral pela Posição 91.10. (Vide 
Notas 69-2, "d", 91-3 e 91-4) .... 91.09 

Caixas de tintas sortidas, mesmo que 
contenham acessórios tais como pin-
céis, esfuminhos, godês, paletas e 
espátulas. (Vide Notas 32-1 e 32-5) 32.10 

Caixas e estojos com características de 
objetos de uso pessoal (malas, ci
garreiras, estojos de bôlso, etc.) ou 
de artefatos próprios para profissões 
(caixas para ferramentas, etc.), de 
alumínio. (Vide Artefatos de alu-
mínio não especificados) .......... 76.16 

Caixas e estojos de ferro fundido, de 
ferro ou aço, como malas, cofres, 
caixas de ferramentas, caixas para 
herbanários e semelhantes, cofres 
para jóias, caixas para pó-de-arroz 
e para maquilagem, estojos para 
óculos, cigarreiras, charuteiras, taba
queiras, bomboneiras (com exclusão 
das taras que se empreguem no trá
fego comercial para transporte e 
acondicionamento, da Posição 73.23, 
das caixas para uso doméstico, da 
Posição 73.38 e dos artefatos para 
ornamentação de interiores, da Posi
ção 83.06). Vide Artefatos de ferro 
fundido, de ferro ou de aço, não es
pecificados, etc., e Notas da Alinea 
XVIII .......................... 73 .40 

Caixas e outros recipientes revestidos 
de couro natural ou artificial, car
tão, fibra vulcanizada, tecidos ou fô-
lhas de matérias plásticas artiíiciais 42.02 

Caixas e semelhantes para relógios e 
aparelhos de relojoaria, diferentes 
dos da Posição 91 . O 1. podendo 
apresentar-se com ou sem vidro, aca
badas ou não, de qualquer matéria 
(com exclusão das caixas que não 
sejam dos tipos habitualmente em
pregados em relojoaria, que seguem 
o seu regime próprio; das redomas 
para relógios de sala, de mesa, etc., 
geralmente de vidro, quando isola
das, da Posição 70.21; e das caixas 
de relógio de uso pessoal, da Po
sição 91.09), inclusive partes de cai
xas de relógios, tais como aros, cai
xilhos, cavaletes, pés, bases e res
pectivos esboços, exceto as peças 

de emprêgo geral no sentido da 
Nota XVIII-2, compreendendo as 
molas para caixas de aparelhos de 
relojoaria. (Vide Notas 69-2, .. d". 
91-3 e 91-4) .................... 91.10 

Caixas para fundição, destinadas a 
moldagem de areia ( caixilhos, a 
maioria das vêzes de aço ou de ferro 
fundido, geralmente retangulares ou 
circulares, que servem para conter 
o molde de areia. obtido por calca
mento em volta de um modêlo). com 
exclusão do material para prepara
ção de moldes de areia de fundição, 
etc. (Vide Moldes e fôrmas, etc.; 
Notas da Alínea XIX e Notas 84-1. 
84-2 e 84-4) .................... 84.60 

Caixas que apresentem características 
de objetos de ornamentação, para 
interiores, de metais comuns ...... 83.06 

Caixas registradoras, de funcionamen
to manual, ou que possuam motor 
elétrico. «relais» eletromagnéticos 
ou sistema eletrônico, com disposi
tivo totalizador. (Vide Notas da 
Alínea XIX e Notas 84-1. 84-2 e 
84-4) ........................... 84.52 

Caixas registradoras sem dispositivo 
totalizador ( de funcionamento ma
nual, mecânico ou elétrico, inclusive 
o eletromagnético ou eletrônico). 
Vide Máquinas e aparelhos de escri
tório, etc.; Notas da Alínea XIX 
e Notas 84-1, 84-2 e 84-4 ........ M.Si 

Caixas. sacos, bôlsas, cartuchos e o~ 
tros recipientes de papel, cartolina 
ou cartão, de quaisquer dimensões 
empregados para acondicionamento. 
transporte, armazenagem ou venda de 
mercadorias, quer se trate de artigos 
vulgares quer de fabrico cuidado, 
com ornamentações, etc., com dizeres 
impressos ou não, tais como nomes 
de firmas e regras para emprêgo, 
vinhetas, etc., podendo conter ou não 
guarnições ou acessórios de outras 
matérias ( forros de tecidos, refor
ços de madeira, alças de cordel, can
tos de metal ou de matérias plásti
cas, etc.). designadamente: saqui
nhos, cartuchos e sacos; caixas. 
compreendendo as desarmadas e as 
caixas de cartão. rígidas; tubos de 
cartão, mesmo com arcos de outras 
matérias; tubos de cartão. com ou sem 
tampa; vasilhas e cartuchos, mesmo 
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to, utilizadas na apicultura. (Vide 
Aparelhos e dispositivos aquecedo~ 
res e refrigeradores, etc.; Notas da 
Alinea XIX e Notas 81~ I e 81~2) 84 .17 

Caldeiras de qualquer sistema de com~ 
bustão (madeira, hulha, coque, gás, 
óleos pesados, etc.) e de quaisquer 
dimensões, utilizadas para aqueci~ 
mento de habitações, fábricas, ofici~ 
nas, estufas, etc., funcionando por 
circulação de água ou de ar (com 
exclusão dos fogões de sala ou de 
cozinha que possam ser utilizados 
acessoriamente para aquecimento 
central, da Posição 73.36) e suas 
partes componl1""tes, de ferro fun~ 
dido, de ferro ou de aço. (Vide 
Aparelhos de aquecimento central, 
não elétricos, etc. e Notas da Alí~ 
nea XVIII) ...................... 73.37 

Caldeiras de vapor (caldeiras de ebu~ 
lidores ou fervedores e caldeiras 
com tubo-fornalhas; caldeiras semi~ 
tubulares; caldeiras multitubulares). 
Vide Geradores de vapor de água, 
etc.; Notas da Alinea XIX e No~ 
tas 81~1 e 81-2 .................. 84.01 

Caldeiras e tinas para cocção de 
queijos, para aquecimento de doces, 
etc. (Vide Aparelhos e dispositivos 
aquecedores e refrigeradores, etc.; 
Notas da Alínea XIX e Notas 81-1 
e 81-2) ......................... 84.17 

Caldeiras e tinas para maceração do 
lúpulo, inclusive os pasteuriza dores 
e os refrigeradores, para o fabrico 
de cerveja. (Vide Aparelhos e dis~ 
positivos aquecedores e refrigerado
res, etc.; Notas da Alínea XIX e 
Notas 81-1 e 81-2) .............. 84.17 

Caldos ou sopas preparados. (Vide 
Nota 21-1) ...................... 21.05 

Calendários de qualquer espécie, de 
papel, cartolina ou cartão, inclusive 
blocos de calendários (podendo 
conter, além das datas, dias da se~ 
mana. etc., outras informações rela
tivas a festas, exposições, dados as~ 
tronômicos etc., textos, como poe~ 

mas e provérbios e, ainda, ilustra~ 
ções ou publicidade) ............. -i9.10 

Calhas e suas conexões, de matérias 
plásticas artificiais. (Vide Artefatos 
de matérias plásticas artificiais, etc.) 39.07 

Calibradores ou calibres de espessura 
(com lâminas, em leque, pinças, etc.), 
para fios e agulhas metálicas ( cha~ 
pas com orifícios calibrados), para 
orificios (compreendendo os utiliza~ 
dos pelos ourives), de fendas, de 
limite ou verificador de máximos e 
mínimos (de maxilas fixas ou regu~ 
láveis, tampões e anéis lisos rosca~ 
dos, agulhas de extremidades esfé~ 
ricas, calibradores planos e de for~ 
mas), compassos de espessura ou de 
interior (compasso de furos), cal~ 
ços-padrões e calibres de calços~ 
padrões. (Vide Máquinas, apare~ 
lhos e instrumentos de medida e de 
verificação, etc.) ................. 90. 16 

Calorífugos. (Vide Tijolos; Ladrilhos; 
Azulejos; Painéis e Tubos calorifu~ 
gos) ............................ 69.01 

Camafeus, obras entalhadas e outros 
artdatos, obtidos a partir de con~ 
chas, com exclusão das que forne~ 
cem a madrepérola. (Vide Manufa~ 
turas de chifres, pontas, etc.; Chi~ 
fre, pontas, etc.; Nota 95-1) ..... 95.05 

Câmaras-de-ar e pneumáticos (Fôlhas 
e adesivos para consêrto de). Vide 
Adesivos constituídos por borracha 
etc. e Notas 10-1 e 10-1 ......... -to. 06 

Câmaras-de-ar. pneumáticos, etc., de 
borracha vulcanizada, não endure~ 
cida. (Vide Protetores, «Flaps» e 
Nota 10-8) ...................... -to. 11 

Caminhões-cisternas, mesmo providos 
de bombas, caminhões-frigoríficos, 
caminhões de descarga automática, 
caminhões isotérmicos, caminhões 
com agitadores mecalllCOs para 
transporte de cimento ou concreto, 
mas que não sejam propriamente 
betoneiras, etc. (Vide Veiculos au~ 
tornóveis, etc.) ................... 87.02 

Camioneta «sedan» (veículo automó~ 
vel de transporte de pessoal, cujo 
compartimento de passageiros inclui 
o de bagagens, mantendo ainda as 
mesmas características de estilo do 
automóvel, do qual se deriva). 
Vide Notas 87-1 e 87-5 .......... 87.02 

Camisa-de-vênus (preservativos hi~ 
giênicos) ........................ -to. 12 

Campainha ou vibrador, elétricos (avi~ 
sadores), para aparelhos de telefo~ 
nia, quando apresentados isolada-
mente ........................... 85.17 
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Carapaças de tartaruga, trabalhadas, 

em fôlhas, chapas, varetas. pedaços 
ou peças, cortados em forma deter
minada ou polidos, esmerilhados, 
fresados, torneados, perfurados. etc., 
(que se não reconheçam como 
partes ou peças separadas de obras 
excluídas do Capítulo 95. por fôrça 
da Nota 95-1, e para os quais este
jam previstas outras Posições), ín
clusive os produtos obtidos por mo
delação, qualquer que seja a sua 
forma, bem como os discos. mesmo 
polidos, que não apresentem caracte
rísticas de esboços de botões. (Vide 
Manufaturas de tartaruga; Botões, 
etc.; Nota 95-1) ................. 95.01 

Carbazol e seus derivados. (Vide 
Compostos heterocíclicos outros) .. 29.35 

Carbonato de amônio comercial con-
tendo carbamato amônico. (Vide 
Carbonatos) ..................... 28.42 

Carbonatos (de amônia, de lítio, de 
sódio. de potássio. de cálcio pre
cipitado. de estrôncio precipitado. 
de bário precipitado. de magnésio 
precipitado. de zinco precipitado. 
de manganês. de ferro. de cobalto. 
de niquel, de cobre. de chumbo -
alvaiade e outros --o de bismuto 
e outros). Vide Notas IX-1. IX-2. 
28-1. 28-2. 28-3 e 28-5 .......... 28.42 

Carbonilo, piOtóxido de carbono, óxi-
do de carbono (compostos oxigena-
dos de carbono) ................. 28.13 

Carbono (negro de gás de petróleo, 
negros de acetileno. negros antracê
nicos e outros negros de fumo). 
Vide Notas 28-1 e 28-3 .......... 28.03 

«Carborundum» (carbureto de Silício) 28.56 

Carboximetilcelulose. (Vide Éteres da 
celulose, Derivados químicos de ce-
lulose e Nota 39-3) .............. 39.03 

Carbureto de tungstênio, de tântalo, 
etc., empregado designadamente 
para fabrico de ferramentas de 
grande dureza. quando puro ou em 
mistura. mas em chapas. varetas, 
pontas e objetos semelhantes. fri
tados. não montados. para ferra
mentas. (Vide Notas da Alínea 
XVIII e Notas 82-1 a 82-4) ..... 82.07 

Carbureto de tungstênio, de titânio, ou 
de tântalo, empregado designada-

mente para fabrico de ferramentas 
de grande dureza. quando em mis
tura preparada em pó. não fritada 
(Vide Neta 38-2) .............. 38.19 

Carbureto de tungstênio, de titânio, ou 
de tântalo, empregado designada
mente para fabrico de ferramentas 
de grande dureza, quando puro ou 
em pó. (Vide Notas IX-I, -IX-2, 
28-1, 28-2 e 28-3) .............. 28.56 

Carburetos de silício e de boro; car
buretos metálicos. etc. (de cálcio. de 
bário. de alumínio. de zircônio e 
outros); carburetos complexos. Vide 
Notas IX-1. IX-2. 28-1. 28-2 e 28-3 28.56 

Carburetos metálicos. (Vide Fios, va-
retas. tubos. etc. para soldagem de 
metais) ......................... 83.15 

Carcaças de fêltro para chapéus 
( «c1oches»). sem forma nem aca-
bamento . ...................... 65.01 

Carcaças para chapéus ( «c1oches»), 
entrançadas ou feitas pela união de 
tiras de qualquer matéria (trança
das, tecidas ou obtidas de outro 
modo), sem forma nem acabamento. 
(Vide Nota 65-2) ............... 65.02 

Cardamomos e amomos, em pó ou 
preparados. (Vide Nota 9-1) 09.08 

Cargas compostas para tintas (prepa
rados em pó que se adicionam mui
tas vêzes às tintas com o fim de 
baixar o seu custo ou melhorar a 
sua qualidade). Vide Preparados 
das indústrias quimicas ou indús-
trias conexas ................... 38.19 

Cargas extintoras (recipientes leves, 
de vidro ou de fôlha de ferro del
gada. etc., para recarga de aparelhos 
extintores). Vide Notas 28-3, «e>, 
29-2, «h», e 38-1 ............... 38.17 

Cargas para canetas esferográficas 
(que consistam em pontas adaptadas 
ao seu reservatório de tinta) ...... 98 .03 

Cargas simples, com tinta. para cane-
tas esferográficas vulgares. (Vide 
Notas 32-1 e 32-5) .............. 32.13 

Carimbos, numeradores, alfabetos, da
tadores, sinêtes e semelhantes, de 
uso manual (assim considerados 
ÜDicamente os que não tenham base 
nem dispositivo de fixação), geral-

87 



CAR PRODUTOS TRIBUTADOS CAR 

Carregadore. mecamcoa, de aciona
mento manual ou por motor. (Vide 
Máquinas e aparelhos elevatórios de 
carga. etc.; Notas da Alínea XIX e 
Notas 84-1 e 84-2) .............. 84.22 

Carretéis, bobinas, espulas e suportes 
semelhantes, de pasta de papel. pa
peI. cartolina ou cartão. inclusive 
perfurados ou endurecidos. emprega
dos para o enrolamento de fios têx
teis e metálicos. tanto para uso in
dus~rial como para venda a varejo. 
podendo apresentar nas suas extre
midades reforços ou guarnições de 
outras matêrias .................. "8.20 

Carretéis, espulas e bobinas, para a 
indústria têxtil e para linhas. de ma
deira torneada. (Vide Notas 44-2 
e 44-4) ......................... .. ... 26 

Carrilhões eletrônicos. (Vide Instru-
mentos de música e1etromagnêticos. 
eletrostáticos, eletrônicos, etc.) .... 92.07 

Carrilhões para edifícios públicos, sus
c tiveis de executar trechos musicais, 
com exclusão dos carrilhões eletrô
nicos. da Posição 92.07. (Vide Ins
trumentos musicais de percussão, 
etc.) ............................ 92.06 

Carrinhos de mão, carrinhos com cai
xa. inclusive basculante. carrinhos 
de lixo. carrinhos com caixa isotérmi
Ca para v'nda de gelados. carros 
para movimentação de mercadorias, 
etc. (Vide Veículos dirigidos à mão, 
etc.) ............................ 87.1-f 

Carroçarias para os automóveis das 
Pos;ções 87.01 a 87.03, inclusive as 
cabinas (podendo apresentar-s~ to
talmente equipadas com tôdas as 
guarlllçoes e aceSSOrIOS diversos, 
tais como quadros de instrumentos, 
assentos e almofadas, tapêtes, cai
xas. porta-bagagens e acessórios elé
tricos), bem como as carroçarias in
completas, cujas guarnições, interio
res ou exteriores, e pintura não es
tejam inteiramente acabadas. etc. 
(Vide Notas da Alínea XX e Nota 
87-2) ........................... 87.05 

Carroças, de qualquer tipo, inclusive 
as basculantes. (Vide Veículos de 
tração animal, etc.) .............. 87. H 

Carros automóveis distribuidores de 
adubos liquidos .................. 87.03 

Carros automóveis para movimentação 
de mercadorias, dos tipos usados 
em armazéns,estações de estradas d~ 
ferro e instalações fabris. com mo
tores de todos os tipos (elétrico ali
mentado por acumuladores. de explo
são. de combustão interna. etc.). 
desde que não se destinem a trans
porte de pessoas. não desenvolvam 
velocidade (do veículo carregado) 
superior a 20 km por hora. pos
suam curto raio de direção. sejam 
equipados com rodas de pequenos 
diâmetros. de largura habitualmente 
pequena. normalmente sem cabina 
fechada para o condutor (tais como: 
carros-tratores que não transportem 
mercadorias. mas que se destinem 
essencialmente a rebocar ou impelir 
outros veículos. distintos dos trato
res da Posição 87. O I; empilhadeiras 
e carros-empilhadeiras; carros c.uto
móveis semelhantes às empilhadei
ras; etc.). e respectivas partes e 
peças s paradas. (Vide Notas XX-5 
e XX-6) ........................ 87.07 

Carros e veículos de rodas para re
creio d;: crianças, tais como bici
cletas. triciclos, patine tas, cavalos 
mecamcos, automóveis de pedais, 
carros de bon' cas (articulados ou 
não) e semelhantes, com propulsão 
obtida pelo próprio esfôrço da crian
ça ou de terceira pessoa, completos 
ou arabados, OU incompletos ou por 
acabar. desde qu", apresentem as 
características essenciais dos artefa
tos acabados, podendo ser de qual
quer matéría (com exceção das clas
sificadas no Capítulo 71). não os 
excluindo. contudo. desta classifica
ção a presença de acessórios ou 
guarnições de mínima importância. 
de pérolas. gemas. pedras sintéticas 
ou reconstituídas. metais preciosos 
ou me~ais chapeados de metais pre
ciosos; (com exclusão dos veículos 
que não possam servir de meio de 
locomoção à criança. e. ainda. os 
brinquedos que possam ser montados 
pela criança mas que se não pos
sam deslocar. da Posição 97.03); e 
respectivas partes, peças separadas 
e acessórios, que como tal se pos
sam reconhecer e que não caibam 
em Posições mais esp"cificas da Ta
bela ou que não sejam peças de em
prêgo geral, na acepção da Nota 
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de mercadorias. (Vide Caixas. sa~ 
cos, bôlsas, cartuchos e outros re~ 
cipientes de papel. cartolina e cartão 
e Nota 48~8) ................... 48.16 

Carvão ou grafita (Peças e objetos, 
para usos elétricos ou eletrônicos, 
de). Vide Artefatos de carvão ou 
de grafita, etc. .................. 85.24 

Carvões ativados que tenham caracte~ 
rísticas de medicamentos. (Vide No~ 
tas IX~2. 18~1. 30-1 e 30-2) ...... 30.03 

Carvões ativos ( descorantes, despola
rizantes ou absorventes) . Vide 
Nota 38-1 ....................... 38.03 

Casas desmontáveis de madeira. (Vide 
Construções desmontáveis de madei-
ra) ............................. 44.23 

Cascos de embarcações, desmontados 
ou não. (Vide Embarcações. etc.; 
Rebocadores; Barcos~faróis, etc.; Do
cas e diques flutuantes, etc.; Notas 
89~1 e 89-2) . 

Caseína endurecida, obtida por preci
pitação da caseína do leite, a qual 
se faz passar através de orifícios de 
forma apropriada. e por outros pro~ 
cessas. (Vide Matérias albuminói-
des endurecidas e Nota 39~3) .... 39.04 

Caseínas, caseinatos e outros deriva-
dos de caseinas; colas de caseínas. 
(Vide Posição 35.06 e Nota 35~ 1) 35.01 

Caseínas vegetais (Produtos conheci-
dos impropriamente por). Vide Nota 
35~1 .....................•...... 35.04 

Caseínas vegetais (proteínas legumino~ 
sas). Vide Nota 35-1 ........... 35.04 

Caseinatos. (Vide Compostos inorgâ~ 
nicos ou orgânicos dos elementos 
químicos e isótopos radioativos) .. 28.50 

Caseinatos. (Vide Compostos inorgâ~ 
nicos ou orgânicos dos isótopos de 
elementos químicós não incluídos na 
Posição 28.50) .................. 28.51 

Caseinatos. (Vide Compostos orgâni-
cos, etc.) .................•..... 28.52 

Cascinatos de metais preciosos ...... 28 . 49 

Casquinhas-biscoitos, piara sorvetes. 
(Vide Nota 19-2 e Regras gerais de 
classificação) •..... • . . . . . . . . . . . .. 19 .08 

Casquinhas de massa de amido, fari-
nha ou fécula, para sorvetes. (Vide 

Nota 19-2 e Regras gerais de classi~ 
ficação) ......................... 19.06 

Casquinhas, vasilhas e cartuchos, de 
papel, cartolina ou cartão, mesmo 
parafinado, para sorvetes, etc. .... 48.16 

Casquinhas vasilhas e cartuchos, de 
pasta de papel ou de celulose. para 
sorvetes, etc. .................... 48.21 

Castanhas de caju, sêcas, quando 
acondicionadas em recipientes, em
balagens ou envoltórios, destinados 
à apresentação do produto. (Vide 
Posição 20.06) .................. 08. OI 

Castanhas de caju, torradas, quando 
acondicionadas em recipientes, em~ 
balagens ou envoltórios, destinados 
à apresentação do produto. (Vide 
Notas 20-1 e 20-3) .............. 20.06 

Castanhas-do-pará, sêcas, quando 
acondicionadas em recipientes, em~ 
balagens ou envoltórios. destinados 
à apresentação do produto ........ 08.01 

Catalisadores constituídos por um pro
duto químico fixado numa matéria 
ativada que desempenha a função 
de suporte. (Vide Notas 29~2, «h», 
e 38-2) ......................... 38.19 

Catapultas e outros aparelhos de lan
çamento semelhantes (empregados 
em geral a bordo de aviões, com~ 
preendendo uma construção metá
lica que comanda a partida de um 
avião), e respectivas partes e peças 
separadas (com exclusão. porém. 
dos guinchos mecânicos utilizados 
para lançamento de planadores. da 
Posição 84.22. e das rampas e tôr
res de partida para foguetes. que 
se destinam a guiar a decolagem dos 
mesmos e não a provocar o seu lan~ 
çamento no espaço. da Posição 
84.59). Vide Notas da Alínea XX 
e Partes. peças separadas e ace'Ssó~ 
rios, excluídos pela Nota XX-2 ou 
definidos pela Nota XX-3 ...... 88.05 

Categute (imitações de categute, de 
matérias têxteis sintéticas ou artifi~ 
ciais) , de qualquer diâmetro, acon
dicionado ou não para venda a 
varejo. (Vide Nota 51-1) ........ 51.02 

Categute (imitações preparadas à base 
de fios de sêda e constituídas por 
fios torcidos. revestidos de um forte 
preparo, em geral de resina sinté-
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taras. etc.; Bebedouros. etc; Apare~ 
lhos e artioos para usos químicos; 
Vasilhas próprias para taras; Tubos 
filtrantes; Tubos geralmente de por~ 
celana: Artefatos fixos de matérias 
ceramlcas: Aparelhos sanitários; 
Pias. lavatórios. etc.; Usos sanitários 
e higiênicos: Louça e utensílios de 
uso doméstico; Utensílios de touca~ 
dor: Usos domésticos; Louças de 
mesa. etc.; Acessórios de instalações; 
etc.; Artefatos de porcelana; Artefa~ 
tos de outras matérias cerâmicas que 
não de porcelana; Utensílios de uso 
doméstico; Fantasia. etc.; Artefatos 
de matérias cerâmicas. desprovidos 
de qualquer valor utilitário; Objetos 
dz adôrno pessoal de cerâmica; Or~ 
namentação; Objetos de fantasia e 
de ornamentação; Artefatos de pro
dutos cerâmicos não compreendidos 
em nenhuma das Posições do pre
sente Capítulo nem de qualquer ou
tro Capítulo da Tabela). 

Cêras artificiais, inclusive as solúveis 
em água (substitutos das cêras na
turais obtidos por processos quími
cos. desde que não tenham consti~ 
tuição química definida). tais como: 
cêras de polietileno e de polietileno~ 
glicóis. de policloronaftaleno, cloro
parafinas sólidas. cêras solúveis ou 
emulsivas. cêras compostas por mis
turas de álcoois da série gorda ou 
por misturas de ésteres de álcoois da 
série gorda. C1~ras obtidas por modi
ficação quimica da cêra de linhita 
ou da cêra de carnaúba. óleos de 
rlClno hidrogenados denominados 
"opalwax" (diferentes das cêras da 
Posição 27,13). Vide Notas 34-1 
e 34-4 .. , ........ , ...... ',.,.,. 

Cêras artificiais obtidas por modifica
ção química da cêra de linhata ou 
de outras cêras minE'riais. (Vide 
Notas 34-1 e 34-4) ............. . 

Cêras de abelhas e de outros insetos, 
coloridas artificialmente, branquea
das ou refinadas, (Vide Nota 15-1) 

Cêras de petróleos ou de xistos. (Vide 
Notas 27-1 e 27-4) ............. . 

Cêras para dentistas (massas, etc.), 
apresentadas em formas diferentes 
das indicadas na Posição 34.07 
( vide Preparações denominadas 
«cêras para dentistas») e quando 

34,04 

34,04 

15.15 

27,13 

consistirem em cêras preparadas não 
emulsionadas e sem solvente. (Vide 
Notas 34-1 e 34-4) ............. . 

Cêras para dentistas (massas, etc.) 
apresentadas em formas diferentes 
das indicadas na Posição 34,07 
(vide Preparações denominadas «cê~ 
Tas para dentistas») e quando con
sistam em composições com base de 
gêsso. (Vide Produtos quimicos e 
preparados. etc. ) ............... . 

Cêras para dentistas. (Vide Prepara-
ções denominadas de) ........... . 

Cêras preparadas não emulsionadas e 
sem solvente. tais como: as misturas 
d2 cêras animais, aS misturas de cê~ 
ras vegetais e as misturas de cêras 
artificiais (excetuadas as dos produ
tos da Posição 27.13); as misturas 
de cêras de classes diferentes. as 
misturas de parafina com uma ou 
mais cêras animais, vegetais ou arti~ 
ficiais; as misturas que tenham por 
base cêras ou parafina, contanto que 
essas misturas tenham a consistência 
da cêra. (Vide Notas 34-1 e 34-4) 

C<!ras vegetais, coloridas artificialmente, 
branqueadas ou refinadas (de can~ 
delila. de carnaúba. de algodão, etc.). 
Vide Nota 15-1 ................. . 

Ceresina e ozocedta. (Vide Notas 
27-1 e 27-4) ................... . 

Cério (metal das terras raras; ele
mento químico) .•........•....... 

C~rveja de gengibre e cerveja de ervas 
(bebidas gasosas, preparadas com 
açúcar. água. gengibre ou ervas e 
fermentadas com emprêgo de leve~ 
dura), Vide Nota 22-2 ......... . 

Cerveja e chope. (Vide Nota 22-2) ., 

Césio (metal alcalino elemento 
químico) ... , ................... . 

Cêstos e cabazes, de qualquer espécie, 
seja qual fôr o uso a que se desti~ 
nem, incluindo os cêstos para pesca. 
(Vide Artigos de cestaria e Artefa-
tos de cestaria) ................ . 

Cêstos para pap2is (seguem o regime 
da matéria constitutiva: de vime, 
Posição 46.03; de metal comum, Po~ 
sições 73.40,74.19, etc.). 

CES 

34.04 

38.19 

34.07 

34.001 

15.16 

27.13 

28,05 

22,07 

22,03 

28,05 

46,03 
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produtos cerâmicos não compreen~ 
didos, etc. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 69 . 14 

Chapas ou tiras de cobre, golpeadas ou 
estiradas (" déployées"), empregadas 
designadamente nas indústrias elétri~ 
cas, para fabrico de grades, e as de 
latão, para fabrico de utensilios de 
latão. (Vide Notas da Alínea 
XVIII) .......................... 74.12 

Chapas ou tiras de ferro ou aço, gol~ 
peadas ou estiradas (<<déployées») , 
isto é, chapas ou tiras sõbre as quais 
se praticam, com o auxílio de má~ 
quinas especiais que efetuam simul~ 
tâneamente as duas operações, in~ 
cisões paralelas que se distendem 
em seguida de maneira a obter ma~ 
lhas regulares que apresentam, ge~ 
ralmente" a forma de losangos. 
(Vide Notas da Alínea XVIII) .. 73.28 

Chapas ou tiras, golp'eadas ou estira~ 
das, ( «déployées» ) , de alumínio. 
(Vide Notas da Alínea XVIII e, 
quanto aos processos de fabricação, 
Chapas ou tiras de ferro ou de aço, 
golpeados ou estirados, da Posição 
73.28) .......................... 76.14 

Chapas ou tiras. golpeadas e estiradas, 
de níquel. (Vide Artefatos de ní~ 
quel não especificados e Notas da 
Alínea XVIII) ................... 75.06 

Chapas ou tiras, golpeadas e estira~ 
das, de zinco. (Vide Artefatos de 
zinco não especificados, etc.) .... 79.06 

Chapas, painéis, blocos e semelhantes, 
de fibra de madeira, de cavacos ou 
desperdícios de madeira, aglomera~ 
dos com cimento, gêsso ou outros 
aglomerantes minerais ............ 68.09 

Chapas para construção, de turfa aglo~ 
mera da .......................... 68.16 

Chapas para construção, formadas por 
diversas camadas de mantas de fi~ 
bras têxteis embebidas em asfalto ou 
outras substâncias semelhantes .... 68.08 

Chapas para construções, de pasta de 
papel. madeira desfibrada ou outras 
matérias vegetais desfibradas, inclu~ 
sive aglomeradas com resinas natu
rais ou artificiais ou outros aglome~ 
rantes semelhantes (orgânicos), po~ 
dendo apresentar~se revestidas de di~ 
versas matérias, tais como metais, 
matérias plásticas, vernizes, etc., ou 

com sua superficie granulada ou es~ 
tampada, etc., com o fim de imitar 
madeira ou outras matérias, bem 
como apresentar-se perfuradas ou 
cortadas em ladrilhos, frisos ou lam~ 
bris. (Vide Painéis para constru-
ções) ........................... 48.09 

Chapas pequenas de marfim, oSSo ou 
matérias plásticas artificiais, cortadas 
simplesmente em forma retangular, 
destinadas a ser polidas, arredonda~ 
das nos cantos ou trabalhadas por 
qualquer outra forma, para guarne~ 
cer teclas (seguem o seu regime 
próprio, segundo as Posições 95.03, 
95.04 ou Capítulo 39). 

Chapas, pranchas, fôlhas, tiras ou fitas 
de cobre, de espessura de mais de 
0,15mm. (Vide Notas da Alínea 
XVIII e Notas 74-2, .:c» e 74-3) 74.04 

Chapas, pranchas, fôlhas e tiras ou 
fitas de estanho, de um pêso por 
metro quadrado superior a 1 kg. 
(Vide Notas da Alínea XVIII e No-
ta 80-1 «c») .................... 80.03 

Chapas, pranchas, fôlhas e tiras ou 
fitas de qualquer espessura, de ní
quel; pó e partículas de níquel. 
(Vide Notas da Alnea XVIII e 75-1, 
.. c", e Fõlhas e tiras delgadas de 
cobre da Posição 74.05) ........ 75.03 

Chapas, tiras, barras, perfis, tubos, etc., 
de ferro fundido, de ferro ou de aço, 
que tendo sofrido operações (desig
nadamente perfuração, arqueação, 
entalhamento, etc.), tenham caracte
risticas de elementos de construções. 
(Vide Notas da Alínea XVIII) ... 73.21 

Chapas universais, de ferro ou de aço. 
(Vide Notas 73-1, «1», 73-2 e 73-3) 73.09 

Chapéus, barretes, capuzes, capacetes, 
máscaras com vidros de mica e de
mais artigos semelhantes de amianto 
(podendo ser reforçados com arma
dura metálica, fibras têxteis ou fi
bras de vidro, revestidos ou não de 
gordura, talco, grafita oU borracha, 
etc.). Vide Manufaturas de amian-
to etc.; e Nota 65-1 «c» .......... 68.13 

Chapéus e artefatos de uso semelhante 
(Vide Rêdes para cabelo) de malha 
ou confeccionados com tecidos, ren~ 
das ou feltros (em peças mas não 
em tiras), guarnecidos ou não .... 65.05 
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mesmo a quadrada OU retangular. ou, 
ainda, polidas, esmerilhadas, fresa
das. torneadas. perfuradas. etc.. in
clusive os artefatos de chifre. de 
coral. de barbatanas. etc .• obtidos por 
modelação. qualquer que seja a sua 
forma. bem como os discos. mesmo 
polidos. que não apresentem carac
terísticas de esboços de botões. 
(Vide Manufaturas de chifre. etc.; 
Botões. etc.; Notas 95-1) ........ 95.05 

Chitina (alto-polímero natural). Vide 
Nota 39-3 ...................... 39.06 

Chocolate adicionado de vitaminas, 
acondiiconado para usos farmacêuti
cos. (Vide Notas IX-2. 18-1. 30-1 
e 30-2) ........................ 30.03 

Chocolate branco (constituído por açú
car. manteiga de cacau. leite em pó 
e substâncias aromáticas. sem cacau 
doseável). Vide Nota 17-1 ...... 17.04 

Chocolate e outras preparações ali
menticias que contenham cacau. 
(Vide Nota 18-2) ............... 13.06 

Chocolates purgativos e chocolates adi~ 
cionados de sais de ferro. (Vide 
Notas IX-2. 18-1. 30-1 e 30-2) .. 30.03 

Chope e cerveja (clara ou escura, doce 
ou amarga, fraca ou forte). Vide 
Nota 22-2 ....................... 22.03 

Chouriços, salsichas e semelhantes, 
quando acondicionados em recipien
tes. embalagens ou envoltórios. desti
nados à apresentação do produto. 
(Vide Nota 16-1) .............. 16.01 

Chucrute, produto obtido por fer
mentação. em sal. de couves corta
das em tiras. mais ou menos finas. 
(Vide Notas 20-1 e 20-2) ....... 20.02 

Cbumbo. (Vide Varetas para solda, 
de ligas de chumbo; Fios de chum
bo: Barras. perfis e fies. de chumbo: 
Pranchas. fôlhas e tiras. de chumbo; 
Fôlhas e tiras delgadas. de chumbo; 
Tubos. barras ôcas e acessórios para 
tubos, de chumbo; Artefatos de 
chumbo) . 

Chumbo de caça e zagalotes, de qual
quer espécie ou calibre. (Vide Par
tes e peças separadas de projéteis e 
munições) ................... ,.,. 93.07 

Chumbo em bruto (em blocos. lingo-
tes, linguados, varetas, chapas, pães. 

barras. etc.). inclusive argentífero. 
(Vide Notas da Alínea XVIII) .. 78.01 

Chuveiros elétricos. (Vide Aquecedo-
res elétricos de água etc.) ........ 85.12 

Cianamidas (de cálcio, de chumbo e 
outros). Vide Compostos inorgâni-
cos e outros e Nota 28-2, «d» .... 28.58 

Cianatos e fulminatos. (Vide Notas 
IX-1. IX-2. 28-1. 28-2. 28-3 e 28-5) 28.44 

Cianetos simples e complexos, metáli-
cos. (Vide Notas IX-I. IX-2. 28-1. 
28-2. 28-3 e 28-5) .............. 28.43 

Cidra, perada, hidromel e outras bebi-
das fermentadas. (Vide Nota 22-2) 22.07 

Cigarreiras, charuteiras, taba queiras e 
produtos semelhantes, de couro na
tural, artificial ou reconstituído, 
cartão. fibra vulcanizada. tecidos ou 
matérias plásticas artificiais em lâ
minas, com ou sem partes ou guar
nições de metais. etc. (Vide Artigos 
de viagem e Notas 12-1 e 12-2) .. 42.02 

Cigarros, cigarrilhas e eigarros de pa-
lha feitos a mão ................ 24.02 

Cilindros compressores (compactado
res) de propulsão mecânica, empre
gados em obras públicas ou estradas. 
para terraplenagem do solo ou com
pressão do macadame. (Vide Notas 
da Alínea XIX e Notas 84-1 e 84-2) 84.09 

Cilindros virgens destinados a regis
trar o som por gravação. (Vide 
Suportes de som para os aparelhos 
da Posição 92. 11) ................ 92 .12 

Cimento, concreto ou pedra artifücal. 
(Vide Manufaturas de cimento, etc.; 
Artefatos de cimento, etc.; Artefatos 
de marmoritc; Tijolos, ladrilhos e 
outros artefatos silico-calcários. etc.) 68.11 

Cimento de resina. (Vide Notas 32-1 
e 32-5) ......................... 32.12 

Cimento e outros produtos para obtu-
ração d"ntária. (Vide Notas IX-2, 
30-2 e 30-3) .................... 30.05 

Cimentos dentários. (Vide Notas IX-2, 
30-2 e 30-3) .................... 30.05 

Cimentos hidráulicos, inclusive o «clin
ker», mesmo coloridos (portland. 
branco, etcl). Vide Notas 25-1 e 
25-2 ............................ 25.23 
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Cloreto de sódio puro, triturado ou 
refinado. quando acondicionado em 
recipientes, embalagens ou envoltórios 
destinados à apresentação do pro
duto. (Vide Notas 25-1 e 25-2) 

Cloretos (de amônio, de cálcio, de 
bário. de magnésio. de zinco. de 
antimônio. de alumínío. de crômio. 
de manganês. de ferro - ferroso e 
férrico -. de cobalto. de níquel. 
de titânio. de estanho - estanoso 
e estânico -. de cobre - cuproso 
e cúprico -. de mercúrio e cloretos 
duplos). Vide Notas IX-L IX-2. 
28-1. 28-3 e 28-5 .............. . 

Cloretos e oxicloretos metalóidicos 
(de iôdo, enxôfre. carbono, nitrogê
nio, arsênico, fósforo, selênio, silício 
e outros). Vide Notas 28-1. 28-2. 
«b», 28-3 e 28-4 ................ . 

Cloritos ( de sódio, de alumínio e 
outros). Vide Notas IX-L IX-2. 
28-1. 28-3 e 28-5 ............... . 

Cloro (elemento químico halogênico) 

Clorofórmio (derivado halogenado de 
hidrocarboneto aciclico saturado) 

Clorometano (derivado halogenado de 
hidrocarboneto aciclico saturado) 
cloreto de metilo ............... . 

Cloroparafinas líquidas. (Vide Prepa
rados das indústrias químicas ou in-
dústrias conexas) ............... . 

Cioroparafinas sólidas. (Vide Cêras 
artificiais) •...................... 

Coalho, papaína, pepsina, diástase, 
pancreatina, etc. (Vide Enzimas) .. 

Cobalto. (Vide Metais comuns e Ar-
tefatos de metais comuns) ...... . 

Cobertores e mantas de viagem, em 
geral. de lã. de pêlos ou de algodão 
(inclusive os tecidos em peça que 
apresentem. de espaço a espaço. fios 
não entrelaçados e que sejam fabri
cados de modo a poderem fornecer. 
por simples corte dêsses fios. arte
fatos com franjas da natureza das 
mantas de viagem). Vide Notas 
62-1. 62-2 e 85-1 .............. . 

Coberturas protetoras para vestuário, 
para automóveis, máquinas, malas 
de mão, raquetas de tênis, etc.; co
berturas de proteção planas. de teci-

25.01 

28.30 

28.14 

28.'H 
28.01 

29.02 

29.02 

38.19 

34.0~ 

29.04 

81.04 

62.01 

dos que não sejam os próprios para 
encerados; coberturas e bainhas para 
guarda-chuvas e guarda-sóis. (Vide 
Artigos confeccionados com tecidos 
e Nota 62-1) ................. . 

Cobre (mates de cobre; cobre em 
bruto. refinado por processos térmi
cos ou eletrolítico: em blocos, lin
gotes. chapas. cátodos. ânodos e for
mas semelhantes. ou não refinado). 
Vide Notas da Alínea XVIII .... 

Cobre. (Vide Barras, perfis e fios de 
cobre; Chapas, pranchas. fôlhas, ti
ras. etc .. de cobre; Fôlhas e tiras del
gadas de cobre; Pó e palhêtas de 
cobre; Tubos e barras ôcas, de co
bre; Acessórios de cobre para tubos). 

Cobre. (Vide Reservatórios, cisternas, 
etc.; Cabos. cordoalhas. etc.; Telas 
metálicas e rêdes. etc.; Chapas ou 
tiras de cobre. golpeadas ou estira
das. etc.; Correntes. cadeias e suas 
partes componentes. etc.; Pontas, 
pregos. escápulas pontiagudas. etc.; 
Parafusos e porcas. etc.; Arruelas. 
etc.; Molas de cobre; etc.; Fo
gões. fogareiros. etc.; Aparelhos não 
elétricos de cocção e de aquecimen
to. etc.; Artigos de uso e economia 
domésticos e de higiene, etc.; Ar
tefatos de cobre. não especificados. 
etc.) 

Cobre-ligas. (Vide Notas XVIII-3, 
·'b", e 7~-1) ................... . 

Cocaína. (Vide Alcalóides) •......• 

Cocção. (Aparelhos ou dispositivos, 
mesmo aquecidos eletricamente, para 
o tratamento de matérias, por meio 
de), com exclusão dos aparelhos de 
uso doméstico .........•..••.••• 

Côcos, secos ou ralados, quando acon
dicionados em recipientes, embala
gens ou envoltórios, destinados à 
apresentação do produto ....... . 

Codeína. (Vide Alcalóides) •.•..... 

Coentro (Sementes de), em pó oupre-
paradas. (Vide Nota 9-1) ..... . 

Cofres-fortes. portas e compartimen
tos blindados para caixas-fortes, 
cofres de embutir, caixas de seguran
ça e artigos semelhantes, de metais 
comuns. (Vide Notas da Alínea 
XVIII e Nota 83-1) ............ . 

COF 

62.05 

74.01 

74.02 
29-42 

84: .17 

08.01 

29.4:2 

09.09 

83.03 
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«Cold-creams». (Vide Notas IX-2, 
30-2, 33-1 e 33-2) ...••...•..... 

Colesterol. (Vide Alcoois cíclicos) 

Colheres de fundição (inclusive as ma
nuais e excluídas as colheres de fun
dição utilizadas por funileiros, ouri
ves, etc., da Posição 73.40) e res
pectivas partes e peças separadas. 
(Vide Máquinas e aparelhos para 
acearia, fundição, etc.) ......... . 

Colheres, de qualquer espécíe, inclusive 
as de mostarda e sal, conchas para 
sopa, garfos, pás para tortas, facas 
especiais para peixe ou manteiga, 
pinças para açúcar e artigos seme
lhantes, de metais comuns. (Vide No
tas da Alínea XVIII; Notas 82-1 a 
82-4 e Isenções) ............... . 

Corna ou bilineurina. (Vide Sais e 
Hidratos de amônia) 

Colódio (nitrocelulose ou nitrato de 
celulose dissolvido numa mistura de 
éter e álcool). Vide Derivados quí
micos da celulose e Nota 39-3 ..... 

Colódios medicinais, tais como os de 
áCido salicílico ou de iodofórmio . 
(Vide Notas IX-2. 18-1, 30-1 e 

30-2) .......................... . 

Colofônia. (Vide Artefatos de colo-
fônia) ......................... . 

Colofônias e ácidos resínicos. (Vide 
Nota 38-1) ..................... . 

Colunas de refrigeração para moagem. 
(Vide Aparelhos e dispositivos aque
cedores e refrigeradores. etc.; No
tas da Alínea XIX e Notas 84-1 
e 84-2) ....................... . 

Combustíveis líquidos (exclusive os tri
butados pelo impôsto único sôbre 
combustíveis e lubrificantes líqui
dos ou gasosos) para isqueiros ou 
acendedores. apresentados em re
cipientes de capacidade igualou in
ferior a 300 cm3. (Vide Notas 29-2. 
"g", 36-1 e 36-2) ............... . 

Combustíveis líquidos apresentados em 
tubos de recarga, considerados par
tes de acendedores (com exclusão 
das recargas com combustível líqui-
do. da Posição 36.08) ......... .. 

Combustíveis sólidos ou semi-sólidos 
(metaldeído, hexametilenotetramina 
ou hexamina e produtos semelhan-

33.06 

29.05 

84.43 

82.14 

29.24 

39.03 

30.03 

95.08 

38.08 

84.17 

36.08 

98.10 

teso apresentados em tabletes. basto
netes e formas semelhantes. para 
utilização como combustíveis. bem 
como os combustiveis à base de 
álcool e os demais combustíveis pre
parados semelhantes). Vide Notas 
29-2. "g", 36-1 e 36-2 ........... 36.08 

Combustíveis sólidos ou semi-sólidos, 
com base de álcool (álcool sólido). 
Vide Notas 29-2. g". 36-1 e 36-2 36.08 

Cominho (sementes de). em pó ou pre
paradas. (Vide Nota 9-1) ...... 09.10 

Compaetadores de propulsão mecânica. 
(Vide Cilindros compressores. etc.) 84.09 

Composições empregadas como "acele
radores de vulcanização" (prepara
dos sob a forma de misturas. que 
se adicionam à borracha, antes da 
vulcanização. a fim de melhorar as 
propriedades físicas dos artefatos 
vulcanizados e reduzir o tempo e a 
temperatura necessários à operação). 
Vide Nota 38-1 ................. 38.15 

Composições vitrificáveis (denomina
das esmaltes. revestimentos. vidra
dos e. às vêzes. vernizes) e prepa
rados semelhantes para as indústrias 
de cerâmica. esmaltaria ou vidraria. 
(Vide Notas 32-1 e 32-5) ........ 32.08 

Compostos aminados de funções oxige
nadas simples ou complexas. (Vide 
Aminoálcoois; Aminofenóis e Ami
nonaftóis; Aminoaldeídos. aminoce
tonas e aminoquinonas; Aminoáci
dos; Derivados halogenados. sulfo
nados. nitrados e nitrosados. seus sais 
e seus ésteres e Notas 29-1, 29-2 
e 29-3) ........................ 29.23 

Compostos de função aldeído. (Vide 
também Derivados) .............. 29-12 

Compostos de função amida. (Vide 
Amidas acíclicas; Amidas cíclicas; 
Derivados acetoacetilados de ami
das cíclicas. arílidas e arílidas substi
tuídas dos ácidos hidroxinaftóicos e 
Notas 29-1. 29-2 e 29-3) .......... 29.25 

Compostos de função amina. (Vide 
Monoaminas acíclicas; Poliaminas 
acíclicas; Anilinas e Derivados ha
logenados. sulfonados. nitrados, ni
trosados e seus sais; Poliaminas aro
máticas; Aminas ciclânicas. ciclêni
cas e cicloterpênicas e Notas 29-1, 
29-2 e 29-3) .................... 29.22 
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xi do de azôto). Vide Notas 28-1, 
28-2, "a", 28-3 e 28-4 •..•....••• 28.13 

Compostos oxigenados de bromo (áci-
do bromídrico c ácido brômico). 
Vide Notas 28-1. 28-2, "a'", 28-3 
e 28~ ........................ 28.13 

Compostos oxigenados de carbono 
(óxido de carbono, anidrido carbô
nico, ácido cianídrico, ácido prús
sico, ácido isociânico, ácido tiociânico 
e ácido fulminico). Vide Notas 28-1, 
28-2, "a'", 28-3 e 28-4 ............ 28.13 

Compostos oxigenados de cloro (áci
do hipocloroso, ácido dórico e áci
do perclórico). Vide Notas 28-1, 
28-2, "a'", 28-3 e 28~ ............ 28.13 

Compostos oxigenados de enxôfre 
(ácido sulfídrico, ácidos persulfúri
cos, ácidos tiônicos, ácido sulfâmi
co, anidrido sulfúríco e bíssulfureto 
trióxido). Vide Notas 28-1, 28-2. 
'"a • 28-3 e 28-4 ................ 28.13 

Compostos oxigenados de flúor (ácido 
fluorídrico, fluoácidos). Vide Notas 
28-1. 28-2, "a'". 28-3 e 28-4 ...... 28.13 

Compostos oxigenados de fósforo (áci
do hipofosforoso, ácido fosforoso, 
ácido hipofosfórico). Vide Notas 
28-1, 28-2, "a'", 28-3 e 28~ ....... 28.13 

Compostos oxigenados de iôdo (ácido 
iodídrico, ácido iódico e ácido pe
riódico). Vide Notas 28-1, 28-2, 
"a'", 28-3 e 28~ ................. 28.13 

Compostos oxigenados de selênio (áci
do selenídrico, ácido selenioso, áci
do selênico, etc.). Vide Notas 28-1. 
28-2, "a", 28-3 e 28-4 ............ 28.13 

Compostos oxigenados de silício ( ani
drido silícico, sílica pura, bióxido 
de silício, óxido silícico, sílica-gel). 
Vide Notas 28-1, 28-2, "a'", 28-3 e 
28~ ............................ 28.13 

Compostos oxigenados de telúrio (áci
do telurídrico, ácido teIuroso e áci
do telúrico €. seus anidridos). Vide 
Notas 28-1, 28-2, "a'", 28-3 e 28-4 28.13 

Compotas de frutas, obtidas por cozi
mento, com ou sem adição de açúcar, 
quando acondicionadas em recipien
tes, embalagens ou envoltórios, des
tinados à apresentação do produto. 
(Vide Nota 20-1) •...••........• 20.05 

Compressores, motocompressores e tur
bocompressores, de ar e outros ga
ses, e partes e peças separadas. 
(Vide Bombas, motobombas e tur

bobombas de ar e de vácuo; Notas 
da Alínea XIX e Notas 84-1 e 84-2) 84.11 

Comprinlidos para usos alimentares, 
que tcnham por base perfumes na-
turais ou artificiais (vanilina, etc.) 21 .07 

Comutadores, seccionadores e interrup
tores. etc. (Vide Aparelhos para in
terrupção e seccionamento de circui-
tos elétricos) .................... 85.19 

Concentrados e misturas de vitaminas e 
provitaminas. (Vide Notas 29-1, 
29-2, 29-3 e 30-1) ............... 29.38 

Conchas e escumadeiras fabricadas do 
mesmo modo que as conchas, para 
legumes, frituras, etc., de metais co
muns. (Vide Notas da Alínea XVIII 
e Notas 82-1 a 82-4) ............ 82.14 

Condensação (Aparelhos ou disposi
tivos, mesmo aquecidos elêtricamen
tc, para o tratamento de matérias, 
por meio de), com exclusão dos apa-
relhos de uso doméstico ........ 84.17 

Condensação, policondensação e po-
liarução. (Vide Produtos de) ...... 39.01 

Condensadores de azôto ou de outros 
gases. (Vide Aparelhos e dispositi
vos aquecedores e refrigeradores, 
etc.; Notas da Alínea XIX, Notas 
84-1 e 81-2) .................... 84.17 

Condensadores e vaporizadores para 
grupos frigoríficos. exceto os de uso 
doméstico. (Vide Aparelhos e dis
positivos aquecedores e refrigerado
res, etc.; Notas da Alínea XIX e 
Notas 84-1 e 111-2) ............. 84.17 

Condensadores elétricos fixos, variá
veis ou ajustáveis (de cerâmica, de 
vidro, de papel. de mica, de resinas, 
de óleos, de poliéster, de ar, etc.), 
podendo ser apresentados agrupados 
em baterias, num quadro ou caixa 
comum, inclusive os condensadores 
e1etroliticos, e suas partes e peças 
separadas. (Vide Notas da Alí-
nea XIX) .•........ . . • . . . . . . . .• 85.18 

Condensadores para máquinas de va-
por. (Vide Aparelhos auxiliares para 
geradores de vapor, etc.) ........ 84.02 
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Construções metálicas e suas partes, 
de níquel (particularmente de "mail~ 
lechort" ). tais como caixilhos para 
vitrinas e elementos preparados para 
construção. (Vide Artefatos de ni~ 
quel não especificados e Notas da 
Alínea XVIII) .................. 75.06 

Contadores de eletricidade, sejam con~ 
tadores de produção e consumo. 
sejam de verificação (destinados 
a medir a quantidade de eletrici~ 
dade consumida. expressa pràtica~ 
mente em amperes-hora. quiloampe~ 
res-hora, etc.. ou a energia consu~ 
mida. expressa em watts-hora. qui~ 
10watts~hora. etc.) • para corrente 
continua ou para corrente alterna~ 
da, tais como: contadores-motores. 
monofásicos e polifásicos. contado~ 
res eletromagnéticos, contadores ele~ 
trodinâmicos. contadores de indução. 
contadores de mercúrio; contadores 
e1etrolíticos, contadores pendulares. 
com exclusão dos aparelhos que não 
sirvam para avaliar a quantidade 
de eletricidade ou energia consumi
das. mas que meçam outras grande~ 
zas elétricas (voltímetros. amperí~ 
metros, etc.) • da Posição 90 . 28 . 
(Vide Notas 90-1. 90-2. 90-3. 90-6 
e 90~7) ........................ 90.26 

Contadores de funções múltiplas ou 
para usos especiais, tais como: con~ 
tadores de pagamento antecipado. 
contadores de tarifas múltiplas, con~ 
tadores com indicadores de máximo, 
contadores de excesso, contadores 
que indicam o preço a pagar. etc. 
(Vide Contadores de gases e de lí~ 
quidos e Contadores de eletricidade) 90.26 

Contadores de gases e de líquidos 
(mesmo que poSSuam um disposi~ 
tivo registrador com maquinismo de 
relojoaria ou que apresentem um 

simples dispositivo mecânico ou elé~ 
trico para disparo de aparelhos de 
sinalização, de órgãos de comando 
de máquinas, etc. ) , destinados LI 

medir, geralmente em litros ou me~ 
tros cúbicos. a quantidade de fluido 
que atravessa um determinado con~ 
duto (diferentes dos medidores de 
vazão, da Posição 90.24, que indicam 
a quantidade. em pêso ou volume. 
por unidade de tempo). sejam con~ 
ta dores de consumo. de redução ou 
de distribuição. sejam contadores de 

verificação e de aferição. tais como 
contadores hidráulicos e contadores 
secos (para gases) e contadores de 
turbina ou contadores de velocidade. 
l:ontadores de compartimentos exten~ 
slveis, contadores de êmbolo alter~ 
llado, contadores de êmbolo~disco. 
contadores de êmbolo rotativo (para 
IIquidos); com exclusão das bombas 
dIstribuidoras adaptadas a um dispo~ 
snivo de medida, da Posição 84. 10. 
(Vide Notas 90~1. 90-2, 90~3. 90-6 
e 90~7) ........................ 90.26 

Contadores de voltas, contadores de 
produção, taxímetros, totalizadores 

de caminho percorrido e podômetros. 
conta-quilômetros. contadores de ho~ 
ras de trabalho. para máquinas. mo~ 
tores, etc., contadores de entradas. 
contadores de bilhar. etc. (mesmo 
que possuam dispositivo registrador 
C01l1 sistema de relojoaria. ou que se 
encontrem providos de um simples 
dispositivo mecânico ou elétrico para 
disparo de aparelhos de Sinalização. 
de órgáos de comando de máqUinas. 
de freio~, etc.). com exclusão porém 
dos contadores de bilhar, com meca~ 
nlsmo de relojoaria, que indiquem o 
te!upo de jôgo ou. diretamente. o 
montante a pagar em função dêsse 
tempo. da Posição 91.05, e dos con~ 
tadores de carambolas. com bolas ou 
cursores, da Posição 97.04. (Vide 
Aparelhos totalizadores de quaisquer 
unidades; Notas 90~1. 90~2. 90-3. 
90-6 e 90-7) .................... 90.27 

Contadores portáteis de tempo, etc .• 
que diferem dos cronógrafos por não 
terem os indicadores habituais de 
tempo. (Vide Relógios de bôlso. 
etc.) .......................... 91.01 

Contas de vidro. (Vide Notas 70-1 e 
70-3) .......................... 70.19 

Contas e lantejoulas de metais comuus 
(empregadas no fabrico de bijuterias 
e na ornamentação de tecidos, bor~ 
dados, vestuário, etc. ). podendo 
apresentar-se douradas ou pratea~ 
das, em forma de pequenas esferas 
ou pequenos cubos cortados (con~ 
tas), OU em formas geométricas, com 
um ou mais orifícios (lantejoulas). 
(Vide Notas da Alínea XVIII c 

Nota 83-1) ..................... 83.10 
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Cordas, cordéis e cabos, de papel, 
quando armados de metal ou quando 
obtidos por entrançamento. (Vide 
Nota XIV~3) .................... 59.04 

Cordas de borracha vulcanizada, mes-
mo revestidas de têxteis. qualquer 
que seja a espessura dos fios que as 
constituem. (Vide Nota 40~8) .... 40.07 

Cordas e cordéis, fios ou cabos. 
(Vide Artefatos, com exceção dos 
tecidos. etc.) .................... 59.06 

Cordas e cordéis, revestidos de abra-
sivo em pó ...................... 68.06 

Cordas, lisas ou COm nós. e outros ar-
tigos de ginástica ................ 97.06 

Cordas para instrumento~ musicais (de 
tripa; de sêda; de monoHos de maté~ 
rias têxteis sintéticas, em geral de 
"nylon"; de fios metálicos; de tripa, 
sêda e "nylon" revestidos. por en
rolamento. de fios metálicos). com 
exclusão das cordas destinadas a 
esticar as peles de alguns instrumen~ 
tos. bem como das cordas de tripa 
ou metal usadas nas baterias. da 
Posição 92.10. quando se reconhe~ 
çam como tais. (Vide Notas 92~1 
e 92~4) ........................ 92.09 

Cordéis, cordas e cabos, trançados ou 
não (de algodão. de cânhamo. de si~ 
sal. de henequém. de juta e seme~ 
lhantes, de fibras artificiais ou sinté~ 
ticas. etc.), inclusive se os fios têx~ 
teis forem armados de metal. distin~ 
guindo~se dos entrançados da Posi~ 
ção 58.07 por serem fabricados com 
materiais mais grosseiros. que se 
adaptam melhor aos usos especiais 
dos cordéis. cordas e cabos. e por n50 
serem. em geral. tintos. e por apre~ 
sentarem o modo de entrançamento 
muito apertado. o que torna êsses 
entrançados compactos. (Vide No~ 
tas XIV~3 e XIV~7) ............ 59.04 

Cordéis, cortados nas dimensões pró
prias, que apresentem nós ou anéis 
presos por nós. bem como os cor~ 
déis cortados nas dimensões próprias 
e providos de ilhós de outras maté~ 
rias. que tenham características de 
fios arqueados para máquinas "Jac~ 
quard" ou de liços para teares. 
(Vide Artigos têxteis para usos téc~ 
nicos e Nota 59~5. Ub") ......... 59.17 

Cordéis de fantasia, constituídos por 
dois fios revestidos de metal e de~ 
pois justapostos e mantidos assim 
por enrolamento de um fio ou de 
uma tira ou lâmina de metal. .... 58.07 

Cordéis de fantasia e cordéis constitu!~ 
dos por fios torcidos. revestidos de 
metal .......... . . . . . . . . . . . . . . .• 52.01 

Cordéis e cordas, com armadura metá-
lica ...........................• 59.04 

Cordões detonantes ( guias detonantes 
e outros). Vide Nota 36~ 1 ...... 36.03 

Cordões lubrificantes e entrançados, 
cordas e outros produtos têxteis se
melhantes. de enchimento industrial, 
podendo apresentar-se impregnados 
ou revestidos de gorduras. grafita. 
talco. etc.. possuindo ou não arma
dura metálica. (Vide Tecidos e ar
tigos para usos técnicos e Nota 
59~5) .......................... 59.17 

Côres, pigmentos e opacificantes, pre
parados. para as indústrias de ce
ramlca. esmaltaria ou vidraria. 
(Vide Notas 32-1 e 32-5) ........ 32.08 

Côres preparadas para pintura artís~ 
tica. para ensino. para pintura de 
rótulos. para modificar os matizes 
ou para recreio. em tubos. boiões. 
frascos. godês e apresentações seme
lhantes. mesmo em pastilhas. (Vide 
Notas 32-1 e 32~5) .............. 32.10 

Coríndoos artificiais, mesmo em pó .• 28.20 

Corindoos artificiais aplicados em pa-
pel. cartolina. cartão ou outras ma-
térias .......................... 68.06 

«Coroed beef», «roast beef», «brisket 
beef», carne desidratada, «corned 
pork». pastas de fígado e outros 
(com exclusão dos embutidos da Po-
sição 16.01). Vide Nota 16-1 .... 16.02 

"Corn-flakes" (flocos de milho) e se~ 
melhantes. (Vide Nota 19~1) .... 19.05 

Corozo. (Vide Manufaturas de maté-
rias vegetais para entalhe) ....... 95.06 

Correias de matérias têxteis, com me
nos de 3mm de espessura, em peças 
ou cortadas nas dimensões próprias. 
classificam-se como tecidos dos Ca
pítulos 50 a 57. corno fitas da Posi
ção 58.05. como entrançados da Po-
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dro. (Vide Ferramentas e aparelhos 
de uso manual não especificados; 
Notas da Alinea XVIII e Notas 
82-1 a 82-4) .................... 82.Oi 

Cortiça. (Vide Artefatos de cortiça 
natural; Manufaturas de cortiça na
tural; Rôlhas de qualquer tipo, de 
cortiça natural; Fôlhas e pranchas 
de cortiça; Juntas e discos para re
cipientes, de cortiça; e Cabos de 
facas e de outros artefatos) ...... 45.03 

Cortiça. (Vid,,- Cubos, pranchas e fô
lhas de cortiça natural; Tiras e fô
lhas de cortiça; Fitas de cortiça e 
"Papel de cortiça") ............. 45.02 

Cortiça aglomerada (com ou sem aglu
tinantes) e manufaturas de cortica 
aglomerada, inclusive os aglomerad;s 
de cortiça simplesmente impregna
dos de óleo, mesmo reforçados com 
tecido ou papel, mas sem as caracte
rísticas de linóleo e produtos seme-
lhantes ......................... 45.04 

Cortiça triturada, granulada ou pulve-
rizada (utilizada no fabrico de aglo
merados, linóleo e lincrusta, em iso
lamento térmico e acústico e como 
material de acondicionamento) .... 45.01 

Cortiços - material de apicultura -
(seguem o regime da matéria que os 
constitui, como, por exemplo, na Po
sição 44.28, se são de madeira). 

Cortinas e outros artigos para guarni
ções de interiores, de tecidos, tais 
como cortinados, estores mesmo com 
dispositivo de enrolamento ou de 
mola, reposteiros, mosquiteiros, col
chas, protetores de cadeiras, cober
tas para almofadas, panos de mesa 
(com exclusão dos Produtos da Po-

sição 58.02), panos para ornamentar 
fogões, quebra-luzes, etc. (inclusive 
os tecidos em peça que apresentam, 
de espaço a espaço, fios não entre
laçados e que sejam fabricados de 
modo a poderem, por simples corte 
dêsses fios, constituir artefatos com 
franja da natureza dos compreendi
dos na presente Posição, como toa
lhas de mão, etc. e, ainda, os teci
dos em peça, com uma das orlas 
longitudinais provida de um fólio, 
que, por simples corte transversal 
na largura desejada e por embai
nhamento da outra orla, se trans ... 

formam em cortinas acabadas) • 
Vide Notas 58-2, 62-1 e 62-2 .... 

Cortinas metálicas e portas de correr, 
de ferro fundido, de ferro ou de 
aço. (Vide Construções metálicas, 
etc.) ........ , ..........•.....• 

Cortisona. (Vide Hormônios, etc.) •• 

Cosméticos preparados. (Vide Notas 
IX-2, 30-2, 33-1 e 33-2) ........• 

Costura, bordados e outros trabalhos 
manuais. (Vide Agulhas de costura 
manual, etc.; Furadores, etc.). 

Couro (Imitação de): tecidos impreg
nados ou revestidos de derivados da 
celulose ou de outras matérias plás
ticas artificiais, cujo revestimento 
forma à superficie uma camada imi
tando o grão do couro. (Vide Teci~ 
dos impregnados ou revestidos e 
Notas 58-1 e 59-2) ............ .. 

Couros artificiais envernizados ou me-
talizados .....................•.• 

Couros artificiais ou reconstituídos 
que contenham couro não desfibrado 
ou fibras de couro, em placas ou 
em fôJhas, mesmo enroladas (pin
tados, polidos, granitados, estampa
elos. trabalhados com abrasivos, en~ 
vernizados ou metalizados). Vide 
Nota 41-2 ...................... . 

Couros e peles acamurçados (camur-
ças) ........................... . 

Couros e peles apergaminhados (per-
gaminhos) ..................... . 

Couros e peles de bovinos (inclusive 
búfalo) e pejes de eqüinos, prepa
rados ou curtidos, diferentes dos es
pecificados nas Posições 41.06 a 
41.08, inclusive (sola, "box calf". 
etc.) .......................•... 

Couros e peles envernizados ( " charo
Jados" e outros) ou metalizados (re
vestidos de pó ou fôlhas, metálicos) 

Coxins de couro, sem enchimento .... 

Coxins ou colchões, para assentos da 
Posição 94.01. suscetíveis de serem 
considerados como partes dos mes
mos (de molas ou guarnecidos In
teriormente de qualquer matéria, in~ 
dusive os de borracha esponjosa ou 
celular). revestidos ou não. mesmo 
que se destinem manifestamente a 

cox 

62.02 

13.21 
29.39 

33.05 

59.0'3 

41.10 

41.10 

41.06 

41.07 

41.02 

41.03 

42.05 
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Cronômetros científicos. denominados, 
às vêzes, «cronoscópios». (Vide Apa
relhos de contrôle e medidores ou 
contadores de tempo, etc.) ...... 91.05 

Cronômetros de marinha e semelhan
tes (de altíssima precisão). Vide Re
lógios. despertadores e aparelhos de 
reloioaria semelhantes. etc ........ 91.04 

Crucüixos e objetos para cultos reli-
giosos. de metais comuns ........ 83.06 

Crustáceos e moluscos (camarões. ca
ranguejos. siris. lagostas e lagostins, 
mexilhões. ostras, calamares, polvos. 
etc.). simplesmente cozidos. descas
cados ou sem a concha. (Vide Pre-
parações e conservas, etc.) ...... 16.05 

Crustáceos e moluscos. inclusive ma
riscos. em preparações ou em con
servas (camarões. lagostas, mexi
lhões. ostras. amêijoas e outros). 
Vide Nota 16-1 .................. 16.05 

Cubas e outros recipientes. inclusive 
as cubas e tanques de e1etrólise, mu
nidos de dispositivos mecânicos (agi
tadores, etc.). que não se destinem 
principalmente a uma indústria deter
minada e que não correspondam, por 
outro lado. à definição das cubas e 
recipientes da Posição 84. 17. exclu
sive ainda os munidos simplesmente 
de torneiras, indicadores de nível. 
manômetros ou outros acessórios 
análogos. que seguem o regime da 
matéria constitutiva. (Vide Máquinas 
e aparelhos de emprêgo geral) 84.59 

Cubas e reservatórios de armazenagem, 
cocção. maturação. etc.. que pos
suam dispositivos de aquecimento ou 
refrigeração, mesmo associados a 

maquinismos agitadores ou a outros 
quaisquer. utilizados na indústria 
de laticínios .................... 84.17 

Cubas e reservatórios de armazenagem 
que apresentem maquinismos. tais 
como agitadores e dispositivos bas
culantes. ql1~ se não reconheça como 
destinados à indústria de laticínios 84.59 

Cubas e reservatórios de armazena
gem .que .apresentem . maquinismos, 
tais corno agitadores e dispositivos 
basculantes, destinados à indústria 
de laticínios ..................... 81.26 

Cubos, dado3, mosaicos, fragmentos e 
pedaços (inclusive sôbre suporte), 
de vidro. mesmo espelhado, para mo
saicos e decorações semelhantes. ge-

ralmente corados na massa ou dou
rados numa das faces. destinados 
a ser incrustados em cimento para 
ornamentação ou revestimentos de 
fachadas e pavimentos. (Vide No-
tas 70-1 e 70-3) ................ 70.19 

Cubos pilra mosaicos (de mármore e 
de outras pedras). fixados ou não 
em papel ou outras matérias. in
clusive os grânulos e lascas de pe
dra. corados artificialmente. para di-
versos revestimentos. etc. ........ 68. ~~ 

Cubos, pranchas, fôlhas e tiras de cor-
tiça natural, inclusive fitas muito 
pouco espêssas para pontas de ci-
garros, "papel de cortiça" e os 

cubos ou quadrados para fabricação 
de rôlhas (ainda mesmo que êstes 
semiprodutos sejam constituídos por 
camadas de cortiça sobrepostas e 
coladas). podendo as tiras e fôlhas 
ser reforçadas com papel ou tecido. 
(Vide Nota 45-2) ............... 45.0;; 

Cultivadores. (Vide Máquinas, apare-
relhos e instrumentos agrícolas. etc.) 84.2'4 

C111tivadores. escarificadores. semea
dores, plantadores e transplantadores, 
etc. (Vide Aparelhos. máquinas e 
instrumentos agrícolas. et.:.) ...... 84. :4 

Culturas de microorganismos, vacinas 
microbianas, toxinas (inclusive os 
fermentos e com exclusão das le
veduras) e outros produtos seme~ 
lhantes: vacina anti-rábica. antito
xinas. fermentos lácticos. fermentos 
acéticos. etc. (Vide Notas 30-1 
e 30-2) ........................ 30.C;; 

Cumaronaindeno. (Vide Resinas de 
cumaronaindeno) .. . . . . . . . • . . . . .• 39. (I;; 

Cupro-fósforos que contenham, em 
pêso. mais de 8% de fósforo. (Vide 
Notas dOi Alínea IX e Notas 28-1. 
28-3 e 28-7) .................... 28.55 

Curallina. (Vide Alcalóides) ........ 29.11 
Curtume de peles (Preparados artifi-

ciais para). Vide Notas 32-1 e 32-5 32·. C3 
«(Cut-baeks» (betumes fluidificados). 

Vide Nota 27-1 .................. 27-16 
Cutelaria. (Vide. em especial. Facas 

com lâminas cortantes. etc .• Lâminas 
(1:1s facas. etc.; Navaihas de barba; 
Tesou,as e suas lâminas; Artefatos 
de cutelaria dlversos; Ferramentas e 
jogos de farramentas de manicuro, 
etc.) . 
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Derivados halogenados dos hidrocar~ 
bonetos acíclicos saturados ( clo
reto de metilo, cloreto de etilo, bro
meto de mctilo, brometo de etilo, 
iodeto de metilo, iodeto de etilo, 
c1orofIuorometanos, cloreto de me~ 
tileno, iodeto de metileno, cloreto 
de etileno, clorofórmio, bromofór
mio, iodofórmio. tetracloreto de car
bono e outros). Vide Notas 29-1. 
29-2, 29-3 c 29-5 ................ 29.02 

Derivados halogenados dos hidrocar~ 
bonetos aromáticos (c!orobenzenos, 
hexaclorobE'ilzaflo, cloreto de ben
zilo, diclorodifE'niltricIoroetano 
DDT -. cloronaftalenos, policIoro
naftalc!'.os, etc.). Vide Notas 29-1. 
29-2. 29-3 c 29-5 ................ 29.02 

Derivados halogcnados dos hidrocarbo
netos ciclânlcos e ciclênicos e dos 
hidrocarbonetos terpênicos (hexa
cIorocicJoexano, octaclorotetralüdro
i!'.domctilenintano, etc.). Vide Notas 
29-1. 29-2, 29-3 e 29-5 .......... 29.02 

Derivados (outros) halogenados dos 
metalóidcG (fluorctos, brometos, io
detos, o:dalcgenetos diferentes dos 
oxiclotctos e outros). Vide Notas 
28-1, 28-2, (;b», 28-3 e 28-4 .... 28.14 

Derivados halogcnados, oxialogenados 
e sulbrados dos mctaléides. (Vide 
C!orcto3 e oxicIoi'cto~, lneté11ôidi ... 
cos; Fluaretos. 13l'ometos, lodetos; 
Oxi21ogenetos, diferentes dos Oxi
c1or:tos; Sulfurdos metalóidicos). 

Derivados halogenados, sulfonados, ni~ 
trados e xliércsadas das cetonas, quí
non:lS, cetonus-:ilcOc.1S, etc., das qui
canas-álcoois, etc. (brometo de cân
fora; almíscor-cetona e outros). 
(Vide Not;:ls 13-1. "e", 29-1. 29-2, 
29-3, 29-4 e 29-5) .............. 29.13 

Derivados ~!alogenados, sulfonados, ni~ 
trados e nitrosados dos acetais e se
miaceta:s (cloropropilacetal e ou
tros). Vid~ No:as 29-1. 29-2, 29-3, 
29-4 e 29-5 .................... 29.10 

D'!rivadas halogenados, Eulfonadc'3, ni
tradas e nitrosürlos dos ácidos-ál
coois, ácidos-aldeídos, ácidos-cetonas, 
ácidos-fenóis e outros ácidos de fun~ 
ções oxigenadas simples ou comple
xas, seus anidridos, halogenetos, pe~ 
róxidos e perácidos. (Víde Notas 
29-1, 29-2, 29-3, 29-4 e 29-5) .... 29.16 

Derivados halogenados, sulfonados, ni~ 
trados e nitrosacos dos álcoois ací~ 
clicos (monocloridrina de glicerol 
e de glicol; bissuIfito de sódio -
acetaldeído; bissulfito de sódio -
acetona; bis sulfito de sódio - for~ 
maldeído; tricloroetilidenoglicol e 
outros). Vide Notas 29-1. 29-2, 
29-3, 29-4 e 29-5 ....... ,........ 29.0,:4 

Derivados halogenados, sulfonados, ni· 
trados e nitrosados dos aldeídos, 
aldeídos-álcoois, aldeídos-éteres, al
deídos-fenó;:; e outros aldeídos de 
funções oxigenadas simples ou com~ 
plexas (exemplo: cloral) . Vide 
Notas 29-1. 29-2, 29-3, 29-4 e 29-5 29.12 

Derivados natogenados, sulfonados, ni~ 
trados e nitrosados dos epóxidos, 
epoxiálcoois, epoxifenóis e epa
xi0tcres (epicloridrina e outros). 
Vide Notas 29-1. 29-2, 29-3, 29-4 e 
29-5 ............................ 29.09 

Derivados halogenados, sulfonados, ni
trados e nitrosados dos ésteres car~ 
bônicos e seus sais. (Vide Notas 
29-1. 29-2, 29-3 e 29~4) .......... 29.20 

Dzrivados halogenaclos, sulfonados, ni~ 
(~-il::!os e nitrosados dos és teres desta 
Posição. (Vide Notas 29-1. 29-2, 
29-3 e 29--1) ............... ,.... 29-21 

Derivados hdogenados, ~ulfo!1ados, l'j. 
tr3dos e ni(rosaclos dos ésteres fos
fé,ricos e S€llS sais. (Vide Notas 
29-1, 29-2, 29-3 e 29-4) .......... 29-19 

Derivacos halogeilados, sulfonacos, ui
tr<ldos e nitrosa:!os dos ésteres nitro· 
sos e nítricos. (Vide Notas 29-1, 
29-2, 29-3 e 29-4) ................ 29,18 

Dedvados huloiJenados, suIfonados, ni
ü:a.doG e rutrosados dos ésteres sul~ 
fúricos e respectivos sais. (Vide No~ 
tas 29-1, 29-2, 29-3 e 29-1) ,..... 29.17 

Dcdvaclos halogenados, sulfonados, ni
traclos e nitrosados dos éteres-óxidos, 
éteres-óxidos-álcoois, éteres-óxidos
fenóis, éteres-óxidos-álcoois-fenóis. 
peróxidos de álcoois e peróxidos de 
éteres. (V1de Notas 29-1, 29-2, 
29-3,29-4 e 29-5) ................ 29.08 

Derivados haIogenados, sulfonados, ni
trados, e nitrosados dos fenóis e dos 
fmóis-álcoois (c1orofenóis, parac1o~ 
rometacresol, c!oroidroquinoua, etc.; 
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Descaroçadores de algodão. (Vide Má-
quinas e aparelhos) .............. 84.36 

Desinfetantes, inseticidas e semelhantes 
(à base de piretro, de enxôfre mo
lhável e outros), apresentados ou no 
estado de "preparados", ou em for
mas ou recipientes para venda a 
varejo, em preparações ou em arte
fatos, tais como: fitas, mechas, velas 
de enxôfre e papel pega-môscas. 
(Vide Notas IX-2 e 38-1 e Isenções) 38.11 

DeEinfetantes que tenham característi
cas de medicamentos, empregados em 
medicina humana ou veterinária. 
(Vide Notas IX-2, 18-1, 30-1 e 

30-2) ........................... 30.03 

Desinfetantes, vermífugos, bactericidas 
e semelhantes (medicamentos) . 
(Vide Notas IX-2, 18-1, 30-1 e 
30-2) . .. .. .. . . . . .. . . .. .. .. .. ... 30.03 

Desodorizantes (exceto os das Posi ções 
30.03, 33.06 e 38. 11), como, por 
exemplo, os desodorizantes líquidos 
com b<lse de clorofila, ligeiramente 
perfumados, que ao evaporar-se neu
tralizam os maus cheiros. (Vide 
Preparados das indústrias químicas 
ou indústrias conexas) .......... 38.19 

Desodorizantes, com ou sem perfume. 
(Vide Notas IX-2, 30-2, 33-1 e 33-2) 33.06 

Destilação (Aparelhos ou dispositivos, 
mesmo aquecidos eletricamente. para 
o tratamento de matérias, por meio 
de), com, e~clusão dos aparelhos de 
uso domestico ................... 84.17 

Destruidores de películas (produtos 
para a conservação e cuidados da 
pele). Vide Notas IX-2. 30-2, 33-1 
c 33-2 ......................... 33.06 

Detergentes sintéticos ou não, de qual
quer forma preparados, destinados 
a lavagem ou limpeza de tecidos, 
utensílios domésticos e outros fins 
que não os de higiene e cuidados 
pessoais. (Vide Nota 34-1) ...... 34.02 

Detonadores (elétricos ou não). Vide 
Nota 36-1 ...................... 36.04 

Dextrana (alto-polímero natural) . Vide 
Nota 39-3 ....................... 39.06 

Dextrina, acondicionada para venda 
a varejo como cola. (Vide Notas 
IX-2 e 35-1) ..................... 35.06 

Dextrinas. (Vide Nota 35-1) ...... 35.05 

Dextrose ou glucosc. (Vide Açúcares 
quimicamente puros) •. . . . . . . . . . • 29.43 

Diapasões (qualquer que seja o seu 
emprêgo), podendo possuir dispositi
vos que se destinem a prolongar a 
duração das vibrações. (Vide Notas 
92-1, 92-2 e 92-4) ............... 92.10 

Diástase do malte (amilase). Vide 
Enzimas .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29.40 

Dicloro _. difenil - tricloroetano 
(DDT). Vide Derivados halogena-
dos etc. ........................ 29.02 

Dienoestrol ( sucedâneo sintético de 
hormônio) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29.06 

Difusores para refinação de açúcar.. 84.30 

Diluentes e solventes, compostos. para 
vernizes ou produtos semelhantes. 
(Vide Nota 38-1) ............... 38.18 

Dinamite. (Vide Nota 36-1) .......• 36.02 

DínaQos (geradores elétricos). Vide 
Geradores elétricos e geradores ele-
trostáticos, etc. ................• 85.01 

Dínamos de iluminação, utilizados em 
velOCípedes ou, mais raramente, em 
motocicletas, que funcionam em ge
raI por meio de um cilindro de fric
ção acionado diretamente pelo pneu 
ou pela jante de uma das rodas. 
(Vide Aparelhos elétricos de ilumi-

nação e de sinalização, etc.) 85.09 

Dinamos-geradores. (Vide Geradores 
ou dínamos) .................... 85.08 

Dinamos-magnetos (reunião num único 
aparelho de um dinamo e de um 
magneto). utilizados gerafmente nas 
motocicletas, e respectivas partes 

e peças separadas. (Vide Mag-
netos) .......................... 85.03 

Dinitrobenzeno, dinitrotolueno, dinitro
butil-paracimeno. (Vide Derivados 
nitrados dos hidrocarbonetos) .... 29.03 

Diodos, tríodos, etc., de cristal, inclu
sive detectores de galena e transis
tores (devendo notar-se que os foto
transistores que funcionam como cé
cuIas fotoelétricas, de qualquer modo. 
se classificam nesta Posição). e res
pectivas partes e peças separadas. 
(Vide Notas da Alínea XIX e Nota 

85-2) ........................... 85.21 
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Distribuidores automáticos de pressão 
e os autoclismos completos, compre
endendo o reservatório e o maqui-
nismo ........................... 84. 59 

Distribuidores de adubos, inclusive os 
aparelhos mecânicos portáteis que se 
utilizem para os mesmos fins, com 
exclusão, porém, dos incluídos na 
Posição 87. 14 . (Vide Aparelhos, 
máquinas e instrumentos agricolas 
etc.) ............................ 84.24 

Distribuidores de adubos líquidos. com
postos por um veículo não automóvel 
que transporta um tonel geralmente 
provido de simples palhêtas de dis-
tribuição ........................ 87. H 

Distribuidores e doseadores volumétri
cos de sólidos e de líquidos, distri
buidores mecânicos de peças para ofi
cinas, etc., sem aplicação especifica. 
(Vide Máquims e aparelhos de em-
prêgo geral) .................... 84.59 

Dttafones ou máquinas de ditar. (Vide 
Fonógrafos ou gramofones etc.) 92.11 

Docas e cliques flutuantes (equipados 
ou não com órgãos motores que 
permitam o seu próprio deslocamen
to), etc. (Vide Isenções; Notas da 
Alínea XX e Notas 89-1 e 89-2; 
Partes, peças separadas e acessórios, 
excluídos pela Nota XX-2, etc.) " 89.03 

Doces e pastas de frutas, obtidos por 
cozimento, com ou sem adição de 
açúcar (doce de pêssego, de figo, 
de marmelo, de goiaba, etc.), quando 
acondicionados em recipientes, em
balagens ou envoltórios, destinados à 
apresentação do produto. (Vide 
Pa,stas de frutas, Geléias de frutas, 
Compotas de frutas e Nota 20-1) .. 20.05 

Doces não especificados, que conte
nham extrato de malte. (Vide Nota 
17-1) ........................... 17.04 

Doces não especificados, que não con
tenham cacau, apresentados sob a 
forma de preparações açucaradas. 
em geral prontas para o consumo 
imediato e comumente designados 
por produtos de confeitaria ( cara
melos, nogado, confeitos, amêndoas, 
pastilhas, extrato de alcaçuz com 
mais de 10%, em pêso, de açúcar. 
chocolate branco, geléias e pastas de 
frutas, adicionadas de açúcar e apre
sentadas sob a forma de produtos 
de confeitaria). Vide Preparações 
açucaradas, etc.; Preparados alimen
tares com adição de açúcar. sem ca-
cau, etc.; Isenções e Nota 17-1 .. 17.04 

Duplicadores de tipo hectográfico (de 
massa ou de álcool) e duplicadores 
de matriz de cêra, compreendendo 
as pequenas prensas destinadas a 
serem utilizadas com os aparelhos 
hectogrMicos (com exclusão das pc
qUeiliJS máquinas de imprimir da Po
sição 84.35, dos aparelhos de foto
cópi;] , dos de registro fotográfico e 
microfilmes, etc., do C<1pítulo 90), 
utilizados nos escritórios propria
mente ditos, bem como nos estabele
cimentos, fúbric.:'1s, oficinas, escolas, 
etc.. pariJ executar trabiJlho de es
critório. qU2 possuam ou umiJ base 
que lhes permita serem colocados sô
bre uma mesa ou secretáriiJ, ou um 
dispositivo de fixação, com exclusão, 
portanto, dos instrumentos de uso 
manual. tais como os do Capitulo 
82. (Vide Máquinas e aparelhos 
de escritório, etc.; Notas da Alínea 
XIX, Notas 81-1. 81-2 e 81-1) 84.54 
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prismas e lentes, inclusive os de ele
mentos múltiplos; chapas e discos 
com faces planas ou pIanoparalelas; 
vidros de ótica médica e outros vidros 
·corretores. compreendendo as len
tes de contacto; espelhos que cons
titualP elementos de ótica, e, às vê
zes, os utilizados na construção de 
~spelhos retrovisores para veiculos; 
filtros seletivos de côres, designada
mente para aparelhos fotográficos; 
elementos polarizantes; rêdes de di
fração; filtros de interferência; etc. 
(podendo apresentar-se corados ou 
revestidos de uma delgada película 
de criolite. fluoreto de cálcio ou de 
magnésio, etc.); com exclusão, po
rém, dos cristais cultivados que não 
çonstituam elementos de ótica. em 
geral da Posição 38.19; dos vidros 
planos, cortados de qualquer forma 
diferente da quadrada ou retangular. 
não trabalhados õticamente. mesmo 
com os bordos trabalhados, da Po
sição 70. 18 ou 70 . 07, conforme o 
caso; dos espelhos. da Posição 70.09, 
e dos simples espelhos, planos ou 
mesmo curvos, do Capítulo 70; dos 
elementos de ótica. de vidro, da Po
sição 70. 14, que são elementos não 
trabalhados õticamente e que geral
mente se obtém por moldação; dos 
vidros de superficie curva, da Po
sição 70.15, não trabalhados õtica
mente; dos elementos de ótica que 
caibam na Posição 70. 18, isto é, os 
elementos de vidro de ótica que ain
da não tenham recebido a operação 
do polimento e os esboços de vidro 
de ótica médica. (Yide Notas 29-2, 
«i», 90-1 e 90-7) ................ 90.01 

Elementos de ótica não montados 
(inclusive os vidros de contacto). 
constituídos por matérias plásticas 
artificiais. quer se apresentem ou não 
trabalhados õticamente ........... 90.01 

Elementos de vias férreas, de ferro ou 
de aço: trilhos, contratrilhos. agu
lhas. cruzetas. cruzamentos e desvios, 
alavancas para comandos de agulhas, 
cremalheiras, dormentes ou travessas, 
talas de junção, placas de apoio, 
peças de junção (placas para talas 
de junção), placas e tirantes de se
paração para fixar ou manter o 
afastamento entre os trilhos. (Vide 
Isenções e Nota 73-1. «r») ...... 73.16 

Elementos de vidro, incolor ou cora
do, empregados no fabrico de pai
néis, chapas e postos de sinalização 
e de placas e simples refletores para 
velocípedes, automóveis, etc., geral
mente hemisféricos, convexos ou 
planos, que têm a propriedade de 
refletir a luz que nêles se projeta 
(proveniente de faróis de automó
veis, por exemplo) e de formar as
sim na obscuridade, zonas brilhantes 
que se vêem à distância. (Vide 
Nota 70-3) ..................... 70.14 

Elementos de vidro ótico não trabalha-
dos õticamente (lentes, prismas, 
etc.). Vide Nota 70-3 .......... 70.18 

Elementos químicos. (Vide Halogê
neos; Enxôfre sublimado, precipitado 
ou coloidal; Carbono; Negros de 
fumo. etc.; Hidrogênio; Gases raros; 
Metalóides outros; Metais alcalinos; 
Metais alcalino-terrosos; Metais das 
terras raras; Mercúrio). 

Elementos químicos radioativos (actí
nio, americio, astatínio, berquélio, 
califórnio, cuno. frâncío, netúnio, 
plutônio, rádio. e outros). Vide No
tas IX-1. IX-2, 28-1. 28-2, 28-3 
e 28-6 .......................... 28.50 

Elétrodos para fornos, para aparelhos 
de soldar, para instalações de ele
trólise. (Vide Artefatos de carvão 
ou de grafita para usos elétricos ou 
eletrônicos) ...................... 85.24 

Elétrodos para instrumentos de me
dida (de pH, de condutibilidade, etc.). 
Vide Partes, peças separadas e aces-
sórios, etc., da Posição 90.29 .... 90.29 

Eletrolones (aparelhos equipados com 
toca-discos, gira-fitas ou permutado-
res de discos automáticos, em que 
a reprodução do som, a partir do 
disco ou fita sonora gravados, se 
faz por meio de um amplificador 
elétrico e de um alto-falante). Vide 
Fonógrafos ou gramofones, etc. .. 92.11 

Eletroímãs (de quaisquer forma e di
mensões) e respectivas partes e pe
ças separadas, quando apresentados 
isoladamente e com exclusão dos 
eletroímãs da Posição 90.17. (Vide 
Notas da Alínea XIX) .......... 85.02 

Elevadores de líquidos. tais como: de 
rodas elevadoras (de alcatruzes, tím-
pano helicoidal. etc.); de cadeia e 

119 



EMP PRODUTOS TRIBUTADOS ENT 

à apresentação do produto. (Vide 
Nota 16-1) ..................... 16.01 

Empilhadeiras (em geral montadas 
num carro e constituídas por uma 
espécie de garfo horizontal ou por 
uma plataforma elevatória para car
ga. movidas manual ou mecânica
mente por meio de guincho ou cre
malheira e que deslizam ao longo 
de uma corrediça vertical). com ex
clusão dos carros transportadores
empilhadores. de tipo automóvel. da 
Posição 87.07. bem como dos car
ros empilhadores do mesmo tipo. 
embora desprovidos de assento ou 
plataforma para o condutor. (Vide 
Máquinas e aparelhos c1evatórios 
de carga. etc.; Notas da Alínea XIX 
e Nota 84-1 e 84-2) .............. 84.22 

Emplastros impregnados ou recobertos 
de substâncias farmacêuticas ou 
acondicionados para venda a vare
jo. destinados a fins médicos ou 
cirúrgicos. diferentes dos produtos a 
que se refere a Nota 30-3. (Vide 
Notas IX-2. 30-1 e 30-2) ........ 30.04 

Emulsionantes, umedecedores, ama-
ciantes, «softeners», anti-espuman-
tes, igualadores, «Ieveling agents» 
e outros produtos tenso-ativos se
melhantes. (Vide Nota 34-1) .... 34.02 

Encáusticas (para móveis, oleados, 
etc.), que consistam em cêras míne
rais impregnadas de essência de te
rebintina ou emulsionadas em meio 
aquoso. adicionadas ou não de ma
térias corantes. com exceção das cê
ras preparadas da Posição 34.04. 
(Vide Nota 34-1) ................ 34.05 

Enceradeiras e lustradores de assoa
lhos, mesmo com dispositivo para 
aplicar encáustica ou elementos de 
aquecimento para fundir a cêra. c.om 
motor elétrico incorporado e dos ti
pos dos comumente utilizados em 
usos domésticos (residências e mes
mo restaurantes. hotéis. escritórios, 
hospitais. colégios. cantinas. navios. 
etc .. desde que se trate de aparelhos 
do mesmo tipo), de qualquer pêso, 
e respectivas partes e peças sepa
radas. (Vide Aparelhos eletromecâ
nicos de uso doméstico. ou eletro
domésticos. com motor incorporado. 
etc.; Notas da Alínea XIX e Nota 
85-3) ........................... 85.06 

Endurecedores compostos (produtos 
que se juntam aos vernizes e colas 
para lhes dar maior dureza). Vide 
Preparados das indústrias químicas 
ou indústrias conexas ............ 38.19 

Enfardadeiras para palha e forragens, 
tais como apanhadeiras-enfeixadei
raso prensas-apanhadeiras e prensas
enfeixadeiras. de palha ou de feno 
(podendo apresentar incorporados 
aparelhos auxiliares de movimenta
ção e alimentação. que se classifi
cam com a máquina. desde que com 
ela se apresentem e não constituam 
aparelhos nitidamente independentes 
da Posição 84.22). inclusive respec
tivas partes e peças separadas. 
(Vide Notas da Alínea XIX e No-
tas 84-1, 84-2 e 84-4) .......... 84.25 

Enfeites para vestuário feminino, in
terior e exterior. golas. colarinhos. 
punhos e demais guarnições. (Vide 
Colarinhos. etc.) ................. 61.08 

Engrenagens e rodas de fricção (trans
mitem movimentos por meio de ele
mentos dentados: rodas. carretéis. 
cremalheiras e parafusos sem-fim; 
ou por simples atrito das superfícies 
externas de dois corpos de revolu
ção. cilíndricos ou cõnicos. monta
dos um sõbre o veio do motor e o 
outro sõbre o veio acionado). po
dendo ser revestidas de couro. ma
deira. fibras impregnadas ou qual
quer outra matéria destinada a au
mentar a fricção. e respectivas 
partes e peças separadas. (Vide Ar
tefatos mecânicos que transmitem 
energia; Notas da Alínea XIX e 
Notas 84-1. 84-2 e 84-4) ........ 84.63 

Entrançados em peças ( cordão. ala
mares. tranças. galões entrançados. 
etc.). planos. quadrados ou tubula
res, com ou sem alma de matéria 
têxtil. utilizados para guarnições de 
peças de vestuários ou de mobiliá
rio. para fabrico de atacadores para 
calçado e bainhas para fios elétricos. 
para manobras de estores. cortinas. 
campainhas. etc. (cordão de puxar); 
e excluídos os abrangidos por ou
tras Posições mais restritas da Ta
bela. tais como os que têm caracte
rísticas de cordéis. cordas ou cabos, 
obtidos por entrançamento. da Po
sição 59.04. de torcidas para can-
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Escápulas pontiagudas, pontas, pregos, 
ganchos ondulados ou biselados, 
cravos, ganchos e percevejos, de 
ferro ou de aço. inclusive com ca~ 
beça de outras matérias. exclusive os 
de cabeça de cobre. (Vide Pregos 
e artefatos semelhantes e Notas da 
Alínea XVIII) .................. 73.31 

Escarradeiras~fontes, de braço móvel, 
para cadeiras de dentista. ou mesmo 
com base ou coluna ............. 90. 17 

Escorvas elétricas ou químicas. (Vide 
Nota 36~1) ...................... 36.04 

Escôvas (artefatos constituídos por fi~ 
bras ou filamentos. geralmente flexí
veis e elásticos. reunidos em peque~ 
nos tufos e fixos a uma chapa ou 
corpo). broxas, pincéis e semelhan~ 
tes (inclusive os que constituam ele~ 
mentos de máquinas). de composição 
e formas diversas (que se empregam 
essencialmente em vários usos do~ 
mésticos de limpeza. em usos de 
toucador. para aplicação de tintas. 
colas ou produtos liqUidas. e. em 
alguns trabalhos industriais). de 
qualquer matéria. inclusive as que 
contenham metais preciosos ou cha~ 
peados de metais preciosos. desde 
que êstes entrem apenas como sim~ 

pIes acessórios ou guarnições de mí~ 
nima importância (tais como iniciais. 
monogramas. virolas e cercaduras). 
tais como: escôvas para dentes e 
dentaduras. pincéis para barba. es
côvas de toucador ( para o cabelo. 
barba. bigode. sobrancelhas. unhas. 
para pintar o cabelo. etc.). inclu
sive as escôvas de cabeleireiro; es
côvas de roupas. chapéus. calçados 
e para pentes; escôvas de uso do
méstico. para louça. móveis. apa~ 
nhar migalhas. etc.. inclusive as es
côvas de lavar louça; escôvas de 
borracha ou de matérias plásticas ar~ 
tificiais. moldadas numa só peça. 
para tratamento de mãos. para ba~ 
nheiros. etc.: vassour2s~escôvas e ou
tras escôvas para limpeza de chão 
ou de ladrilhos; escôvas especiais 
para carroçarias de automóveis. de 
matérias têxteis. mesmo impregnadas 
de produtos próprios para o fim a 
OHe se destinam; escôvas para lim~ 
peza de <,mimais; escôvas para lubri~ 
ficação de armas. velOcípedes. etc.; 
escôvas para discos de vitrola. incIu-

------------------------
sive os pincéis-escôvas que se fixam 
ao braço do aparelho para limpeza 
automática dos discos; escôvas para 
limpeza de caracteres de máquinas de 
escrever e de imprensa; escôvas para 
limpeza de velas de ignição. de li
mas e de peças metálicas a soldar; 
escôvas para extrair musgos e cas
cas velhas de árvores; escôvas para 
impressão por meio de chapas perfu~ 
radas. mesmo com reservatório de 
tinta e dispositivo regulador de es
coamento; escôvas e pincéis. redon
dos ou planos. para estucadores. pin~ 
tores. decoradores. marceneiros. pin
tores de arte. etc .• tais como escôvas 
para lavar pinturas antigas. para pin
tar. para colar papéis de forrar ca~ 
5as. escôvas e pincéis para enverni~ 
zar móveis. molduras. etc .• para pin
tura a óleo. aquarela. cerâmica. dou
ração. etc .• e pincéis de escritório; 
penachos e outros artefatos. de fios 
metálicos. em geral torcidos. para 
limpar garrafas. cachimbos e vidros 
de candeeiro; escôvas para limpar 
tubos e interiores de canos de es
pingarda. revólveres e pistolas; pe
nachos e escôvils para instrumentos 
musicais. etc.; escôvas que consti
tuem elementos de máquinas. como 
escôvas para equipamento de carros 
de varrer ruas; escôvas para máqui
nas de fiar e teares. para máquinas~ 
ferramentas (máquinas de esmeri~ 
Ihar e de polir). para máquinas e 
aparelhos de moagem. para máquinas 
de fabricar papel. para tornos de re
lojoeiro e ourives. para máquinas e 
aparelhos que se empreguem nas in
dústrias do curtume. das peles e do 
calçado; escôvas para aparelhos elé
tricos de uso doméstico (enceradei
ras. aspiradores de pó. etc.). ou 
para vassouras mecânicas; (com ex~ 
clusão das armações e cabos. de es
côvas e pincéis. que seguem o regi
me da matéria constitutiva; dos dis
cos e bonecCls de polir. de matérias 
têxteis. da Posição 59. 17; dos ele
mentos para cardas. da Posição 84.38. 
e das vassouras mecânicas. da Po~ 
sição 84.59; dos pincéis para a la
ringe e das escôvas que se destinem 
a ser montadas em aparelhos odonto~ 
lógicos. da Posição 90. 17; das vas~ 
somas constituídas por molhos liga
dos. da Posição 96.01; das cabeças 
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taurantes. hotéis. escritórios. hospi
tais, colégios. cantinas, navios. etc .• 
desde que se trate de aparelhos do 
mesmo tipo), de qualquer pêso. po
dendo possuir dispositivos acessó
rios ou partes intermutáveis que os 
tornem próprios pard diversos usos 
(como. por exemplo, dispositivos 
para afiar as lâminas das máquinas 
de cortar. dos aparelhos que os com
portem. desde que. pelo seu número 
e natureza. estejam em relação com 
êstes aparelhos), e respectivas par
tes e peças separadas. (Vide Apa
relhos eletromecânicos de uso do
méstico. ou eletrodomésticos. com 
motor incorporado. etc.; Notas da 
Alinea XIX e Nota 85-3) ........ 85.06 

«Esmalte» (vidro) em varetas. em 
tubos ou em massa .............. 70.02 

Esmaltes p3ra unhas. (Vide Notas 
IX-2, 30-2. 33-1 e 33-2) .......... 33.06 

Espalhadores e usinas de asfalto . 
(Vide Máquinas e aparelhos para 
obras públicas, etc.) ............. 84.59 

Espalhadores ou distribuidores de 
adubo. (Vide Máquinas, aparelhos 
e instrumentos agricolas. etc.) .... 84.24 

Espanadores de todos os tipos, de p'e
nas (artefatos especialmente destina
dos a limpar o pó dos móveis. estan
tes. pequenos objetos. carroçarias de 
automóvel; etc., constituídos essen
cialmente por um feixe de penas 
adaptado a um cabo, em geral, de 
madeira torneada. de junco, ou de 
bambu). com exclusão dos espana
dores de fibras vegetais ou animais. 
montados em cabo de madeira. das 
Posições 96. O 1 ou 96.02. (Vide 
Nota 96-1) ...................... 96.04 

Esparadrapos impregnados ou recober
tos de substâncias farmacêuticas ou 
acondicionados para venda a va
rejo. destinados a fins médicos ou 
cirúrgicos, diferentes dos produtos a 
que se refere a Nota 30-3. (Vide 
Notas IX-2. 30-1 e 30-2) ........ 30.04 

Espartilhos, cintas, «soutiens», sus
pensórios, ligas e artigos semelhan
tes de tecidos ou de malha. inclusive 
elástica (compreendem os artefatos 
destinados a sustentar certas partes 
do corpo ou diversas peças do ves
tuário) • podendo apresentar enfei-

tes de passamanarias. tules ou ren
das. acessórios de metal e de outras 
matérias. combinados ou não com 
um ou vários artefatos. (Vide No-
tas 61-1 e 61-5) ................. 61.09 

Especialidades farmacêuticas (com ex
ceção dos preparados compreendidos 
nas Posições 30.02 e 30.04). Vide 
Notas IX-2, 18-1, 19-2, 30-1 e 30-2 30.03 

Especiarias. (Vide Pimenta, etc.; era
vo-da-índia, etc.; Noz-moscada, etc.; 
Badiana, etc.; Anis. etc.; Sementes 
de anis. etc.; Timo. louro, açafrão. 
etc.) . 

Especiarias diversas. (Vide Posições 
09.04 e 09.06 a 09.10 e Notas 9-2). 

Espelhos de vidro, emoldurados ou 
não. de quaisquer formas e dimen
sões, tais como; espelhos retroviso
res. espelhos de uso pessoal, espe
lhos de bôlso. mesmo com estojo 
protetor. espelhos deformantes. inclu
sive os espelhos de grandes dimen
sões. usados pelos alfaiates, modis
tas. etc., de colocar no chão. (Vide 
Notas 70-3 e 94-1. "d") ........ 70.09 

Espelhos e espelhos-refletores, para ob
servação dos olhos. laringe. ouvido, 
etc. (Vide Aparelhos e instrumentos 
empregados em medicina e cirurgia 
humanas) ....................... 90.17 

Espelhos metálicos, que não sejam ele
mentos de óptica (de suspensão. de 
algibeira. retrovisores. etc.). em ge
ral de aço ou de latão cromado. ni
quelado ou prateado. emoldurados ou 
não, mesmo com reverso e suporte. 
providos ou não de estojos ou de 
um puxador de couro. de tecido ou 
de qualquer outra matéria. (Vide 
Notas da Alínea XVIII e Nota 83-1) 83.12 

Espelhos que contenham nos caixilhos 
ou armações metais preciosos ou 
metais chapeados de metais precio
sos. que não constituam simples 
guarnições ou acessórios de impor-
tância mínima ................... 71 .13 

Espelhos que contenham nos caixilhos 
ou armações pérolas finas, pedras 
preciosas ou semipreciosas. sintéticas 
ou reconstituídas, podendo conter me
tais preciosos ou folheados de me
tais preciosos, como simples aces
sonos ou guarnições de mínima im-
portância ........................ 71 .15 
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Estanho em bruto, em blocos, lingo
tes, pães. chapas, varetas ou grana-
Iha. (Vide Notas da Alínea XVIII) 80.01 

Estantes para músicas, de colocar no 
próprio instrumento (com exclusão 
das estantes para música que assen
tem no solo, da Posição 94.03), e 
suportes para tambores, saxofones, 
etc. (Vide Partes, peças separadas 
e acessórios de instrumentos musi-
cais, etc.) .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 92.10 

Estátuas, estatuetas, bustos, altos e 
baixos-relevos e outros objetos ami
logos para ornamentação de interio
res ou exteriores, de matérias cerâ-
micas ........................... 69.13 

Estatuetas, bustos, cabeças, figuras. 
etc., de cêra natural, mineral ou ar
tificial, puras ou misturadas entre si. 
(Vide Artefatos modelados ou ta
lhados de cêra natural e Manufatu
ras moldadas ou entalhadas de cêra 
natural, etc.) .................... 95.08 

Estatuetas, bustos e demais objetos de 
ornamentação para interiores, de me
tais comuns, mesmo com adição de 
outras matérias que lhes não façam 
perder o caráter de obra de metal, 
e que se não encontrem incluídos 
em outras Posições mais específicas 
da Tabela, quando mesmo, pela sua 
natureza ou designadamente pelo 
acabamento do seu fabrico, concor
ram para ornamentação dos lugares 
onde se encontram colocados. (Vide 
Nota da Alínea XVIII e Nota 83-1) 83.06 

Estatuetas, colunas, taças e outras 
obras, de pó ou fragmentos de pe-
dras, moldadas e comprimidas. (Vide 
Manufaturas de cimento, etc.) .... 68.11 

Estatuetas de marfim e outros objetos 
para ornamentação de interiores. 
(Vide Manufaturas de marfim) 95.03 

Estatuetas e objetos de fantasia, para 
decoração, ottta1nentação ou adôrno 
pessoal, de matérias cerâmicas. (Vide 
Nota 69-1) ...................... 69.13 

Estatuetas e outros objetos para orna
mentação de interiores, de matérias 
plásticas das Posições 39. O 1 a 39.06 39 . 07 

Estearina (ácido esteárico bruto). 
Vide Nota 15-1 ................. 15 .10 

Estearina. (Vide Artefatos de cstea-
rina) ........................... 95.08 

Estearina solar. (Vide Nota 15-1) .. 15.03 

Esteatite (silicato de magnésio) natu-
ral, em pó (talco). Vide Notas 25-1 
e 25-2 .......................... 25.27 

Esteir:nhas-da-cHna, esteiras usadas 
como estores e as esteÍl'as grossei
ras usadas em jardinagem, etc., capa
chos e esteiras de qualquer formato 
(podendo ser reforçados ou forrados 
com tecidos de matéria têxtil ou de 
papel) e os produtos finos apre
sentados em tranças e tiras para 
chapéus, móveis, etc. (Vide Maté
rias para entrançar e Notas 46-1 e 
46-3) ........................... 46.02 

Estêncil (cortado nas dimensões pró-
prias, inclusive acondicionado em 
caixas). Vide Notas 48-4 e 48-8 .. 48.13 

Estêncil (Papel para), em fôlhas ou 
em rolos ........................ 48.01 

Ésteres carbônicos e seus sais (carbo
nato de etilo, carbonato dietílico, de 
guaiacol, outros ésteres e seus sais) . 
Vide Notas 29-1, 29-2, 29-3 e 29-4 29.20 

Ésteres da celulose. (Vide Acetobuti
rato e proprlahato de celulose, deri
vados químicos da celulose e Nota 
39-3) ........................... 39.03 

Ésteres dos aminofenóis ( anisidinas, 
cresidinas, fenetidinas, dianisidinas, 
etc.). Vide Compostos aminados de 
funções oxigenadas .............. 29.23 

Ésteres e sais do ácido algínico. (Vide 
Sais e ésteres do) ................ 39 . 06 

Ésteres fosfóticos e seus sais, inclusive 
lactofosfatos (ácido glicerofosfóri
co, glicerofosfato de sódio, de cálcio, 
ácido inósito-hexafosfórico, fosfato 
tributílico, trifenílico, tricresílico, fos
fato de guaiacol, lactofosfato de cál
cio e outros és teres e seus sais). 
Vide Notas 29-1, 29-2, 29-3 e 29-4 29.19 

Ésteres nitl'osos e nítricos (nitritos de 
metilo, de etilo, de amilo, de isoamilo, 
de butilo; nitratos de metilo, de 
etilo, de amilo, de isoamilo, de bu
tilo; trinitroglicerol; tetranitropentae
ritrita; outros ésteres e seus sais). 
Vide Notas 29-1, 29-2, 29-3 e 29-4 29.18 

Ésteres outros dos ácidos mitterais (ex-
ceto os ésteres dos ácidos halogena-
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Estojos ou caixas semelhantes que se 
apresentem com os artigos do Capí
tulo 98. destinados aos mesmos e 
com os quais se vendem normal
mente (seguem o regime dos re
feridos artigos). Vide Nota 98-3. 

Estopins (impermeáveis e outros). 
Vide Nota 36-1 ................. 36.03 

Estreptomicina. (Vide Antibióticos) 29.41 

Estricnina. (Vide A1calóides) •...... 29.42 

Estroboscópios (aparelhos que permi-
mitem observar o funcionamento das 
máquinas. a velocidade reduzida ou 
paradas. e medir velocidades de ór
gãos rotativos ou de movimento al
ternado. baseados no princípio da 
iluminação permanente ou segundo o 
método de iluminação periódica). po
dendo trazer incorporados de forma 
estável aparelhos fotográficos ou ci
nematográficos. (Vide Notas 90-1. 
90-2. 90-3. 90-6 e 90-7) .......... 90.27 

Estrôncio (metal alcalino-terroso; ele-
mento químico) .......... . . . . . .. 28.05 

Estrôncio (peróxido - bióxido; hi
dróxioo; óxido - protóxidos. es-
troncina anidra ou cáustica) ...... 28 . 18 

Estruturas flutuantes diversas (com ex
clusão das que tenham a caracterís
tica de embarcações e dos sinos de 
mergulhador. da Posição 84.59) • 
tais como: reservatórios e caixas-re
servatórios. viveiros flutuantes. de
sembarcadouros ou embarcadouros. 
flutuantes. bóias de amarração. de 
sinalização. luminosas ou de qual,· 
quer tipo. balizas destinadas a si
nalizar canais. etc.. flutuadores uti
lizados para trazer à superfície em
barcações afundadas. flutuadores em
pregados na dragagem de minas. 
jangadas de qualquer tipo e as pis
cinas flutuantes. equipamentos flu
tuantes destinados a funcionar como 
comportas. etc. (excetuados os cin
tos. colêtes e bóias de salvação. 
que seguem o regime da matéria que 
os constitui). Vide Isenções; No
tas da Alínea XX e Notas 89-1 e 
89-2; Partes. peças separadas e ac
cessórios. exclui dos pela Nota XX-2. 
etc. .....•...................... 89.05 

Estufas e outros aparelhos para secar 
moldes para fundição, mesmo aque-
cidos elêtricamente ............•.. 84 . 17 

Estufas elétricas para uso doméstico. 
(Vide Aparelhos eletrotérmicos para 
uso doméstico) .................. 85.12 

Estufas, mesmo aquecidas elétrica
mente, exclUídas as de uso domés
tico. (Vide Aparelhos e dispositivos, 
mesmo aquecidos elêtricamente. des
tinados ao tratamento de matérias. 
etc.; Notas da Alínea XIX e Notas 
84-1 e 84-2) .................... 84.17 

Éteres da celulose. (Vide Metilcelu
lose. Etilcelulose. Carboximetilcelu
lose. BenzilceIulose. Oxietilcelulose 
e Nota 39-3) .................. 39.03 

Éteres-óxidos (acíclicos simples: éter 
etílico. dicloroetilico. isopropilico. 
butilico. amílico; acíclicos compos
tos: éter metiIoetílico. bióxido de 
dietiIeno. etc.; ciclânicos, ciclênicos 
e cidoterpênicosl eucaliptol e ou
tros; aromáticos: anisol, fenetoI. 
eterdifenílico. anetoI. óxido de ben
zilo, nitrofenetóis. nitroanizóis e ou
tros). Vide Notas 29-1. 29-2, 29-3. 
29-4 e 29-5 .....••.............. 29.08 

Éteres-óxidos-álcoois (álcool anisico; 
dietilenoglicoI; glicerilguaiacol; gli
cerilguetol e outros). Vide Notas 
29-1, 29-2, 29-3, 29-4 e 29-5 ...... 29.08 

Éteres-óxidos-fenóis e éteres-óxidos
ãlcoois-fenóis (guaiacol, su lfo\luaia
colato de potá~sio, eugenoJ, isoeu
genoI. etilpirocatequina, guetol e 
outros). Vide Notas 29-1. 29-2, 
29-3, 29-4 e 29-5 ................ 29.08 

Etilcelulose. (Vide Éteres da celulose, 
Derivados químicos da celulose e 
Nota 39-3) ..................... 39.03 

Etileno, prop:leno e butileno (hidro
carbonetos acíclicos não saturados) . 
Vide Hidrocarbonetos ............ 29.01 

Etiquêtas (para plantas, covais, etc.) 
de zinco, com exceção das que con
tenham letras, caracteres, etc.. e que 
constituam, por isso, objetos da Po
sição 83.14. (Vide Artefatos de 
zinco não especificados. etc.) 79.06 

Etiquêtas, brasões, escudos e artefatos 
semelhantes, de tecidos, bordados. 
(Vide Notas 58-1. 58-5 e 58-6) .. 58.10 

Etiquêtas e rótulos de qualquer es
pécie, de papel. cartolina ou cartão 
(impressos ou não. ilustrados ou 
não, inclusive engomados). destina-
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Fabricação de bebidas (Preparados al
coólicos compostos e extratos con
centrados para). Vide Notas 18-1 
e 22-2 .•........................ 22.09 

Facas com lâminas cortantes (diferen
tes das da Posição 82.06), serrilha
lhéls ou não, inclusive podões (não 
compreendendo certas ferramentas e 
outros artefatos denominados" facas" , 
que se encontram em outras Po
sições do Capítulo 82, como, por 
exemplo: facas de cortar feno ou pa
lha e podões de jardineiro, de lâ
mina fixa; artefatos de cutelaria, da 
Posição 82.13; facas especiais para 
peixe ou manteiga da Posição 82. 14 
e as lâminas da Posição 82.10). 
Vide Facas de lâmina fixa; Facas 
de lâmina móvel; Notas da Alínea 
XVIII e Notas 82-1 a 82-4 ....... 82.09 

Facas de cortar papel, abre-cartas, ras
padeiras, raspadeiras-canivetes, apa
ra-lápis ou apontadores de lápis e 
respectivas lâminas, de metais comuns 
(com exclusão dos apontadores me
cânicos, de escritório, stlScetí veis de 
se adaptarem a uma mesa, etc.; da 
Posição 84.54). Vide Artefatos de 
cutelaria diversos; Notas da Alínea 
XVIII e Notas 82-1 a 82-4 ...... 82.13 

Facas de lâmina fixa, de mesa, de copa 
ou de cozinha, de qualquer espécie 
(inclusive as facas comuns e as de 
sobremesa), podendo ter cabo e lâ
mina formados por uma só peça de 
metal (facas monoblocos) ou ser de 
cabo aplicado (de metal comum, ma
deira, chifre, matéria plástica arti
ficial. etc.); facas de cortador e sal
sicheiro; facas para encadernadores 
e cartonageiros; facas para curtido
res, peleiros, correeiros, seleiros, sa
pateiros (compreendendo os trinche
tes, com ou sem cabo); facas de 

F 

apicultores e jardineiros; facas, cute
los e facas-punhais, para caça; facas 
de escoteiro; facas para abrir ostras 
e facas para descascar produtos hor
tícoIas e frutas. (Vide Facas com 
lâminas cortantes; Notas da Alínea 
XVIII e Notas 82-1 a 82-4) ...... 82.09 

Facas de lâmina móvel, podões d~ al
gibeira e canivetes de qualquer gê
nero (com cabo de mE'tal comum, de 
madeira, de chifre, de matéria plás
tica artificial. etc.), dentre os quais 
se podem mencionar: facas e ca
nivetes usuais, de bõlso, facas de 
viagem e campismo, facas de des
porto e caça, etc., podendo todos 
êstes artefatos possuir uma. duas ou 
várias lâminas ou outras peças (fura
dor. saca-rõlhas. chaves de fendas, 
tesouras, abre-latas. etc.); facas-po
dões de lâmina móvel (de algibeira), 
para agricultores e jardineiros, facas 
de enxertar (enxertadeiras) • etc. 
(Vide Facas com lâminas cortantes. 
etc.; Notas da Alínea XVIII e No-
tas 82-1 a 82-4) ................ 82.09 

Facas e lâminas cortantes para má
quinas c aparelhos l'1ecânicos ( de 
forma retangular, circular. ou qual
quer outra. que se destinem a ser 
armadas em máquinas e aparelhos 
mecânicos). tais como: facas e lâ
minas para pequenos aparelhos de 
uso doméstico. de talho. salsicharia. 
padaria. etc. (máquinas de picar 
carne. de cortar legumes. pão. fiam
bre, etc.); lâminas para cisalhas ma
nuais (de alavanca. de guilhotina) e 
para máquinas-ferramentas de cortar 
fõlhas. fios ou barras. de metal. etc.; 
facas. lâminas e ferros para má
quinas de aplainar e máquinas seme
lhantes de trabalhar madeira; facas 
e lâminas para desenroladeiras e 
outras máquinas para obtenção de 
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farinha. (Vide Notas 18-2. 19-1. 
19-2 e 18-1) ................... 19.02 

Farinhas, sêmo!as e escamas ou flocoo, 
de batatas, quando acondicionados 
em recipientes, embalagens ou en
voltórios, destinados à apresentação 
do produto. (Vide Nota 11-1) .. 11.05 

Farmacêuticos (Produtos). Vide Glân
dulas, Extratos. Soros, Vacinas, To
xinas. Medicamentos. Preparações e 
artigos farmacêuticos. etc. 

Faróis de qualquer espécie (de estrada, 
de luz difusa. contra o encandeamen
to. contra o nevoeiro. projetores e 
faróis móveis. «sealed beams», etc.) , 
para veículos automóveis e velocípe
des. e suas partes e peças separadas. 
(Vide Aparelhos elétricos de ilumina-
ção e sinalização. etc.) .......... 85.09 

Fechaduras (inclusive fechos de segu
rança com fechaduras). ferrolhos e 
cadeados. de chave. de segrêdo ou 
eiétricos. e suas partes componentes, 
de metais comuns (inclusive chaves 
de metais comuns. acabadas ou não. 
para êstes artefatos). Vide Notas 
da Alínea XVIII. em especial 
XVIII-2. e Nota!. 83-1 .......... 83.01 

Fecbaduras de mola, sem chave, como 
"bico de pato". aldrabas. trincos. fe
chos de porta ou de janela. comuns. 
metálicos ....................... 83.02 

Fechos de correr, prontos para serem 
utilizados. de quaisquer dimensões e 
para quaisquer usos. e suas partes, 
tais como: ganchos. cursores. peças 
terminais. fitas de qualquer compri
mento providas de ganchos. e tam
bém as fitas de matérias plásticas 
artificiais. mesmo não cortadas em 
dimensões próprias. mas desde que 
se reconheça com clareza qual o fim 
a que se destinam. (Vide Notas 
98-1. 98-2 e 98-3) ............... 98.02 

Pechos e armações com feeho, mas 
sem fechadura. para malinhas de 
senhora. pastas. maletas. livros. re
lógios de pulso e artefatos semelhan-
tes. (Vide Colchêtes. fivelas. etc.) 83.09 

Fechos, fivelas, etc. (Vide Artefatos 
de metais comuns para emprêgo em 
vestuário, etc.) .................. 83.09 

Fechos para portas, mesmo automáticos 
(de mola. freio hidráulico. etc.) e 
os calços também para portas ...• 83.02 

PéculaSt, amiclose inulina, quando 
acondicionados em recipientes. em
balagens ou envoltórios. destinados 
à apresentação do produto. (Vide 
Nota 11-1) ..................... 11.08 

Féculas e amidos, solúveis ou torrados 
(transformados). Vide Nota 35-1.. 35.05 

Feltros com armadura metálica .. 59.02 
Feltros combinados com uma ou mais 

camadas de borracha, de couro ou 
de outras matérias e os produtos 
análogos para usos técnicos. assim 
como juntas. rodelas. discos. mangas 
e tampões, para polir. (Vide Nota 
59-5) .......................... 59.17 

Feltros e artigos de fêltro, inclusive 
impregnados ou revestidos. (Vide 
Notas XIV-6, XIV-7. 59-1 e 58-2) 59.02 

Feltros e tecidos fcitrados, reunidos 
em tiras sem fim. com costura ou 
por qualquer outra forma. exceto 
as correias da Posição 59.16. (Vide 
Artiqos têxteis para usos técnicos 
e Nota 59-5. "b") .............. 58.17 

Fenóis-álcoois (álcool salicílico - sa-
ligenina -. e outros) ............ 29 .06 

Fenóis e fenóis-álcoois. (Vide Deri-
vados) .......................... 29.07 

Fenóis e fenóis-álcoois. (Vide Mono
fenóis. Polifenóis. Fenóis-álcoois e 
Notas 29-1. 29-2 29-3 e 29-5) 29.06 

Fenoplásticos (matérias resinosas obti
das por condensação do fenol ou 
dos seus homólollos. ou de fenói~ 
substituídos). tais como: resinas fu
síveis e solúveis; resinas formofenó
licas termo-reativas; resinas fenóli
cas oleossolúveis e resinas modifi
cadas pela adição de resinas natu
rais. artificiais. óleos vegetais. ál
coois. ácidos orgânicos e outros pro
dutos químicos que influenciam a sua 
solubilidade nos óleos sicativo". 
(Vide Notas 39-2 e .39-3) ........ 39.01 

Fermentos acéticos para fabrico do 
vinagre. (Vide Culturas de microor-
ganismos) ................. " . .. 30.02 

Fermentos lácticos empregados para 
preparação de derivados de leite 
(quefir. iogurte. ácidos lácticos). 
Vide Culturas de Microorganismos 30.02 
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para entalhar. tôdas destinadas a tra
balhar madeira. (Vide Ferramen
tas intermutáveis de metais comuns: 
Notas da Alinea XVIII e Notas 82-1 
a 82-4) ........................ 82.05 

Ferramentas de metais comuns para 
fresar, mandrilar e cortar, tais como: 
fresas (de dentes direitos. helicoi
dais. alternados. cônicos. etc.). fa
cas-fresas. para abrir engrenagens e 
agulhas de mandrilar. limas rotativas. 
(Vide Ferramentas intermutáveis de 
metais comuns; Notas da Alínea 
XVIII e Notas 82-1 a 82-4) ...... 82.05 

'ilerramentas de metais comuns para 
sondagem e perfuração, tais como 
trépanos. coroas e verrumas qua
dradas. (Vide Ferramentas intermu
táveis de metais comuns; Notas da 
Alínea XVIII e Notas 82-1 a 82-4) 82.05 

Ferramentas de meta;s comuns para 
tornear, tais como: ferramentas de 
alisar. roscar. cortar e fazer ranhu
ras. e as ferramentas semelhantes 
para máquinas de aplainar metaIs. 
compreendidos os tornos-limadorcs e 
as máquinas de entalhar. (Vide Fer
ramentas intermutáveis de metais 
comuns; Notas da Alínea XVIII e 
Notas 82-1 a 82-4) ............ 82.05 

Ferramentas de perfuração e brocagem, 
de metais comuns, tais como brocas 
helicoidais. de centrar. etc .• puas 

e barrenas. (Vide Ferramentas inter
mutáveis de metais comuns; Notas da 
Alínea XVIII e Notas 82-1 a 82-4) 82.05 

Ferramentas de uso manual. de metais 
comuns, mesmo com dispositvos me
cânicos simples, tais como manivelas 
e engrenagens. utilizadas para fins 
diversos por profissionais e amadores 
(martelos. marrêtas. maços e seme
lhantes; martelos em que um dos la
dos desempé'nhe a função de picareta, 
arranca-pregos. etc.. como martelos 
de calceteiro. pedreiro e ladrilheiro. 
etc .• mas em qu,e a função de mar
telo seja preponderante; ferramentas 
especiais de ferreiro. tais como cra
vadores. punções. escopros. tesouras 
de ferreiro e trinchetes para bigor
na; ferramentas para minas e estalei
ros. tais como alavancas de mina. 
unhas de alavanca. tesouras de cor
tar pedras. cunhas de canteiro. etc.; 

ferramentas para pedreiros. estuca
dores. moldadores. pintores. etc .• tais 
como colheres de pedreiro. brunido
res. rasquetas. ganchos. agulhas de 
moldador. tralhas de alisar. rolos 
para cimento. facas-palhêtas e e~
pátulas e facas. para massa de vi
draceiro; ferramentas especiais para 
relojoeiro; aparelhos de uso manual 
para furar. rosca r e brocar, etc.; fer
ramentas diversa\'S). V~de Ferra

mentas e aparelhos de uso manual 
não especificados; Notas da Alínea 
XVIII e Notas 82-1 a 82-4 ...... 82 . O ~ 

Ferramentas diversas, de metais co
muns, tais como: chaves de fendas 
(comuns. automáticas, etc.), legras. 
puxavantes. instrumentos e cisalhas 
para limpar cascos de animais, pró
prios para ferrador, buris. cravado
res. volta-pregos, arranca-pregos 
( com exceção dos que funcionem 
como pinças. da Posição 82.03), tor
queses. instrumentos para desatarra
xar e tesouras de abrir fardos. terra
mentas para desmontar pneumáticos, 
sovelas sem orifício, punções de ta
peceiro. de encadernador, etc .. ferros 
para soldar. ferros para marcar a 
fôgo e punções de marcar. raspado
res para metais. com a parte ope
rante de metal, tarraxas para travar 
serra. sondas para verificação ou 
tiragem de amostras, maços de calce
teiro, pistolas para grampear (para 
enfardadores, tapeceiros, etc.). fer
ramentas para rebitar, que funcionem 
por meio de cartucho detonante, ca
nas de vidraceiro, maçaricos de 
sõpro. almotolias e seringas de lubri
ficação, mesmo com bomba e pa
rafusos de Arquimedes. (Vide Fer
ramentas de uso manual, de metais 
comuns; Objetos de metais comuns: 
Notas da Alínea XVIlI e Notas 82-1 
a 82-4) ........................ 82.04 

Ferramentas e aparelhos de uso ma
nual não especificados. (Vide Bigor
nas de quaisquer dimensões. etc.: 
Maçaricos. etc.; Lâmpadas para sol
dar, etc.; Tornos de apertar, etc.: 
Prensas de cremalheira ou de gram
pos, etc.; Forjas portáteis, etc.; Re
bolos montados, etc.; Corta-vidros 
montados. etc.; Lápis de ponta de 
diamante. etc.; Ferramentas de uso 
manual, de metais comuns, etc.; Ob-
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dos pulverizadores de líquidos ou 
pós, das máquinas de jato de areia 
e semelhantes, da Posição 84.21). 
Vide Notas da Alínea XIX e No-
tas 84-1, 84-2 e 84-4 ............ 84.49 

Ferramentas especiais de ferreiro, de 
metais comuns, tais como cravadores 
(de pregos, etc.), punções, escopros, 
tesouras de ferreiro e trinchetes para 
bigornas. (Vide Ferramentas de uso 
manual, de metais comuns; Notas da 
Alínea XVIII e Notas 82-1 a 82-4) 82.04 

Ferramentas especiais para relojoeiro, 
de metais comuns, tais como cava
letes para pedras ou para virar pon
tas de pinhões, etc. e ferramentas 
para colocar eixos e para regula
gem. (Vide Ferramentas de uso ma
nual. de metais comuns;- Notas da 
Alínea XVIII e Notas 82-1 a 82-4) 82.04 

Ferramentas interulUtáveis (de metais 
comuns), para máquinas e para fer
ramentas manuais, mecânicas ou 
não (de cunhar, estampar, roscar, 
alisar, file ta r, fresar, mandrilar, en
talhar, tornear, atarraxar, furar, 
etc.), inclusive as fieiras de estira
gem (trefilado) e de extrusão dos 
metais, bem como as ferramentas 
de sondar e perfurar (que se desti
nam a ser adaptada a aparelhos de 
uso manual, mesmo mecânicos, a fer
ramentas pneumáticas, a ferramentas 
eletromecânicas, a máquinas-ferra

mentas, para realização. em mctal, 
madeira, pedra, ebonite. certas ma
térias plásticas e outras matérias, 
de operações de cunhar, estampar, 
etc., ou mesmo simplesmente de 
aparafusar) , podendo apresentar 
uma parte operante de carbonetos 
metálicos, de diamantes ou de ou
tras pedras preciosas, em suporte de 
metais comuns. (Vide Fieiras de 
estiragem, etc., Limas rotativas; Ca
deias cortantes para entalhe de ma
deira; Lâminas de chaves de fenda; 
Vazadores e limas para máquinas
ferramentas, etc.; Punções e ma
trizes de metais comuns, etc.; Ma
trizes de fundição, etc.; Ferramentas 
de perfuração e brocagem. etc.; 
Ferramentas de metais comuns, etc.; 
Notas da Alinea XVIII e Notas 
82-1 a 82-4) ...............•.... 82.05 

Ferramentas manuais (tenazes; torque
ses; tenazes de ferreiros, pinças de 
qualquer espécie. cortantes ou não; 
alicates especiais para encanador, 
pinças ou alicates para pôr e tirar 
lingüetas e cavilhas; alicates para 
travar serras, para colocar ilhós, 
etc.; corta-tubos, corta-cavilhas, cor
ta-cadeias, corta-cabos e semelhan
tes. em forma de p'inça ou alicate; 
arranca-pregos que funcionem como 
pinças; pinças de relojoeiro, de flo
rista, de filatelista, de depilar, etc.; 
saca-bocados ou vazador, de qual
quer espécie, para perfuração de bi
lhetes de qualquer meio de transpor
tes, sem dispositivo para imprimir ou 
estampar, para recortar juntas. etc.: 
alicates para marcar selos de chumbo 
ou outros; ferros para marcação de 
gado; cisalhas para corte de metais, 
em fôlhas, fios, etc., tais como cisa
lhas de funileiro e de caldeireiro, etc.; 
chaves de porcas, de qualquer espé
cie: fixas, de bôca-de-grilo, chaves 
inglêsas. chaves de caixa. tubulares, 
de maxilas, em forma de broca, etc.; 
chaves para bicicletas e automóveis 
e as chaves de tubos; limas, grosas 
e Iimas-grosas para metal. madeira 
ou outras matérias, de qualquer for
ma: chatas, redondas, de meia cana, 
quadradas, triangulares, ovais, etc. e 
de quaisquer dimensões) e suas par
tes e peças separadas, de metais 
comuns. (Vide Notas da Alínea 
XVIII e Notas 82-1, 82-2, 82-3 e 
82-4) ........................... 82.03 

Ferramentas, mesmo com partes me
tálicas, cuja parte operante seja de 
borracha endurecida (ebonite) 40.16 

Ferramentas, mesmo com partes metá-
licas, cuja parte operante seja de 
borracha vulcanizada não endurecida 40.14 

Ferramentas, mesmo com partes metá
licas, cuja parte operante seja de 
couro natural ou artificial (polido
res de unhas, cobertos com pelica, 
etc.) .......................... 42.05 

Ferramentas, mesmo com partes metá-
táticas, cuja parte operante seja de 
fêltro .. . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . 59.02 

Ferramentas para minas e estaleiros, 
de metais comuns, tais como alavan
cas de mina. unhas de alavanca, te-
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tar-se: a) fibras celulósicas de vis
cose. cupro-amoniacais e de acetato; 
b) fibras protéicas ou proteídicas. 
de origem animal ou vegetal; c) fi
hras algínicas. provenientes da trans
formação de certas algas. (Vide Ce
lulose regenerada. etc.. Resinas na
turais modificadas. Resinas artificiais 
e matérias plásticas artificiais. Alto
polímeros. etc. e Nota 51-1). 

Fibras têxteis sintéticas (fibras ou fi
lamentos de polímeros orgamcos, 
obtidos industrialmente por polime
rização ou condensação de monôme
ros orgânicos), distribuindo-se. prin
cipalmente, nas seguintes familias: 
a) superpoliamidas; b) superpo
Iiuretanas; c) superpoliésteres; d) 
derivados vinílicos. (Vide Produtos 
de condensação. policondensação. 
etc.; Produtos de polimerização e 
copolimerização e Nota 51-1). 

Fibras têxteis sintéticas e artificiais, 
descontínuas, e resíduos de fibras 
têxteis, sintéticas e artificiais ( con
tinuas ou descontínuas). cardadas. 
penteadas ou preparadas de outra 
forma. para a fiação ............. 56.04 

Fibras têxteis, sintéticas e artificiais, 
descontínuas, sem cardar nem pen
tear, ou sem ter sofrido outra ope
ração preparatória de fiação. (Vide 
Nota 56-1 e Cabos de fibras têxteis) 56.01 

Fibras têxteis sintéticas ou artificiais, 
descontínuas. (Vide Cabos para o 
fabrico de) ...................... 56.02 

Fibras têxteis vegetais. (Vide Cânha
mo penteado, etc.; Abacá; Juta car
dada. etc. ; Fibras têxteis vegetais 
não especificadas; Fios de cânhamo; 
Fios de juta; Fios de fibras têxteis 
vegetais; Tecidos de cânhamo; Te
cidos de juta; Tecidos de fibras têx
teis vegetais). 

Fibras têxteis vegetais não especifica
das. cardadas, penteadas ou com ou
tro tratamento posterior, mas não 
fiadas (de alfa e esparto, alcés. 

ananás, juta-da-china, cânhamo-do-
haiti, giesta. henequém ou sisal-do
méxico, sisal, pita e outros gêneros 
dos agaves. etc.) ................ 57. Oi 

Fichários metálicos. destinados a co
locar-se em cima de armários. me-

sas e outros móveis. (Vide Classifi-
cadores. fichários. etc.) .......... 83.04 

Fieiras de estiragem, para estiragem e 
trefilaf/em de metais. e as matrizes 
ou fieiras para máquinas de extrudar 
metais. (Vide Ferramentas interrnu
táveis de metais comuns; Notas da 
Alinea XVIII e Notas 82-1 a 82-4) 82.05 

Fieiras para extrusão de fibras sinté
ticas ou artificiais. (Vide Partes, 
peças separadas e acessórios. etc., 
da Posição 84.38) .............. 84.38 

Fieiras para máquinas destinadas a fa-
brico de fibras de vidro .......... 84 . 57 

Fígados de peixe, quando acondiciona
dos em recipientes. embalagens ou 
envoltórios. destinados à apresenta-
ção do produto. (Vide Peixes. etc.) 03.02 

Figos secos ........................ 08.03 

Filêtes e molduras de madeira, para 
móveis, etc. (Vide Molduras e filê-
tes, etc.) ....................... ii.19 

Filmadores. (Vide Aparelhos cinema
tográficos de tomada de vistas) .. 90 . 08 

Filó ou "renda mecânica". (Vide Te-
cidos de malhas de nós. com de-
senhas) ......................... 58 .09 

Filtração e depuração de gases. (Vide 
Aparelhos para filtrar ou depurar 
gases) .......................... 84.18 

Filtração e depuração de líquidos. 
(Vide Aparelhos para filtrar otl de-
purar líqUidos) .................. 84.18 

Filtro. (Vide Placas filtrantes de pasta 
de papel) ...................... 48.08 

Filtros de ar para motores. (Vide Apa-
relhos para filtrar ou depurar gases) 84 .18 

Filtros depuradores de água, para uso 
doméstico. de ação física (pequenos 
aparelhos de pressão com uma vela 
ôca de porcelana porosa. encerrada 
num corpo metálico, os quais em ge
raI se fixam a uma torneira). Vide 
Aparelhos para filtrar ou depurar Ii-
quidos ....................... " 84.18 

Filtros e depuradores de ar ou de ou-
tros gases. (Vide Aparelhos para fil-
trar ou depurar gases) ........... Si. 1'8 

Filtros e depuradores de liquidos e 
gases. (Vide Aparelhos para filtrar 
ou depurar líquidos. etc.) ....... 84.18 
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Fios de linho ou de rami, não acondi~ 
cionados para venda a varejo. (Vide 
Notas XIV~3 e XIV-4) .......... 54.03 

Fios de metal combinados com fios 
têxteis, inclusive fios têxteis revesti
dos de metal e fios têxteis metaliza

dos. (Vide Notas XIV-2. B e 
XIV-3. B. "d") .................. 52.01 

Fios de níquel, nus ou revestidos. 
(Vide Notas da Alinea XVIII e 
75-1. "a") ..................... 75.02 

Fios de papel armados de metal, e. 
ainda. os cordéis. cordas e cabos de 
fios de papel entrançados ........ 59.04 

Fios de papel, mesmo em cordéis, cor~ 
das ou cabos não entrançados, acon
dicionados ou não para venda a 
varejo .......................... 57.08 

Fios de pêlos finos, cardados ou pen
teados, não acondicionados para 
venda a varejo. (Vide Notas XIV-3. 
XIV-1 e 53-1) .................. 53.08 

Fios de pêlos grosseiros ou de crina, 
não acondicionados para venda a 
varejo. (Vide Notas XIV-3 e 
XIV-1) ........................ 53.09 

Fios de prata, esterilizados, para sutu-
ras cirúrgicas. (Vide Notas IX-2. 
30-2 e 30-3) .................... 30.05 

Fios de resíduos de bôrra de sêda, não 
acondicionados para venda a va
rejo. (Vide Notas XIV-3. XIV-1 
e XIV-7) ...................... 50.0ó 

Fios de sêda, de bôrra de sêda 
( «schappe» ) e de resíduos de bôrra 
de sêda, acondicionados para venda 
a varejo. (Vide Notas XIV-2. 
XIV-3 XIV-1 e XIV-7) ........ 50.07 

Fios de sêda, de «schappe» e de resí
duos de bôrra de sêda, combinados 
com fios metálicos em qualquer pro
porção e os fios de "schappe" meta
Iizados. (Vide Nota XIV-3. B. e 
"d") ........................... 52.01 

Fios de sêda, não acondicionados para 
venda a varejo (denominados de 
"pêlos", "pêlos crepes" ou "musse
Iinas" . "tramas" • .. organzins" , " gre~ 
nadina". etc.). Vide Notas XIV-3, 
XIV-1 e XIV-7 ................. 50.04 

Fios de zinco, nus ou revestidos. 
(Vide Nota 79-1. "a. e Barras. 
perfis e fios. de zinco) ........... 79.02 

Fios e cordas de borracha vulcanizada, 
inclusive revestidos de matérias têx~ 
teis. (Vide Nota 40-8) .......•.. 40.07 

Fios e varetas de pó de metais co
muns aglomerados, para metalização 
por projeção ("schoopage") de di-
versos materiais ................. 83.15 

Fios enrolados ou revestidos por sim~ 
pies enrolamento (diferentes dos da 
Posição 52.01 e dos de crina reves~ 
tidos. das Posições 53.09 e 53.10). 
Vide Fios revestidos por simples en-
rolamento e Nota XIV-7 ......... 58.07 

Fios; entrançados; trançados; cabos 
(inclusive cabos coaxiais); tiras; bar~ 

ras e semelhantes (isolados para usos 
elétricos. mesmo esmaltados ou oxi
dados anõdicamente). com ou sem 
peças de ligação. com bainha ou bai~ 
nhas isolantes (constituídas por bor~ 
racha. papel. matérias plásticas ar~ 
tificiais. amianto. micanite. mica. fios 
de vidro. têxteis. revestidos ou não 
de cêra ou impregnados. vernizes. es
maltes. breu e outras matérias) pro
tegidas ou não por uma bainha me
tálica (de chumbo. latão. alumínio. 
aço. etc.) ou por uma armação ou 
couraça. em geral constituída por ti~ 
ras de aço enroladas em espiral (ca
bos submarinos ou subterrâneos); 
inclusive os fios cortados nas dimen~ 
mcnsões próprias para certos usos. 
constituindo conjuntos (circuito de 
distribuição das velas de ignição dos 
automóveis. etc.); tais como: cabos 
telefônicos e telegráficos. mesmo sub
marinos. que possuem. às vêzes. um 
grande número de condutores numa 
bainha comum; cabos subterrâneos 
de distribuição de energia; cabos aé
reos. desde que se apresentem isola~ 
lados; cabos para ligações permanen~ 
tes a grande distância; cabos subter
râneos blindados; cabos para poços 
de mina. com armadura longitudi
nal; cabos de conexão para máquinas 
de estatística; e respectivas partes e 
peças separadas e outros cabos se~ 
melhantes. (Vide Notas da Alínea 
XIX) .......................... 85.23 

Fios metálicos (Conjunto de) empre
gados para fixar rôlhas de garrafas 
de bebidas gasosas. exceto os fras
cos de conserva. (Vide Rôlhas me~ 
tálicas. etc.) .................... 83. 13 
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racha natural ou sintética não vulca
nizada, na qual se podem incorporar 
matérias diversas ................ 40.06 

Fitas com características de etiquêtas 
de tecidos e artigos semelhantes. 
(Vide Etiquêtas, etc.) .......... 58.06 

Fitas com franjas obtidas na tecelagem, 
em peças ...................... 58.07 

Fitas com registro sonoro ( "sound
track"), obtidas. no todo ou em 
parte, por um processo fotoelêtrico, 
impressionadas e reveladas, nega-
tivas ou positivas ............... 37.06 

Fitas de cortiça. muito pouco espêssas, 
para pontas de cigarros .......... 45.02 

Fitas de medidas especiais e cadeias 
de agrimensor. para topografia e 
agrimensura. (Vide Aparelhos e ins-
trumentos de geodésia, etc.) ...... 90.14 

Fitas engomadas (que não de borra
cha), com suporte de celulose rege
nerada (papel celofane). Vide Ma
nufaturas não especificadas das ma
têrias das Posições 39. O 1 a 39.06, 
etc.; Fitas adesivas, etc. .......... 39.07 

Fitas. fios. tiras e discos magnéticos 
gravados. (Vide Suportes de som 
para os aparelhos da Posição 92. 11 ) 92. 12 

Fitas impregnadas de tinta ou coran
tes. montadas ou não sôbre car
retéis. para máquinas de escrever. 
de calcular e semelhantes. que pos
suam um dispositivo de impressão 
por meio destas fitas; com exclusão, 
porêm, das tiras de papel revestidas 
de um induto que se empreguem de 
forma semelhante à das fitas impreg
nadas, da Posição 48. 13, das fitas 
de matérias têxteis não impregna
das, e dos carretêis vazios que se
guem o regime da matéria constitu-
tiva. (Vide Notas 98-1, 98-2 e 98-3) 98.03 

Fitas. inclusive formadas por fios ou 
fibras paralelas e coladas - fitas 
sem trama -, (com exclusão dos 
artigos da Posição 58.06), de lã, de 
sêda ou bõrra de sêda, de fibras 
sintêticas ou artificiais, de algodão 
e outros. inclusive fios metálicos. 
(Vide Notas XIV-7. 58-3 e 58-6) . 58.0; 

Fitas isolantes para eletricistas. (Vide 
Adesivos constituídos. etc. e Notas 
40-1 e 40-4) .................... 40.06 

Fitas métricas. (Vide Metros) ...... 90. U; 

Fitas ou tiras para gravação (constituí-
das por matéria plástica artificial re-
vestida de uma cêra especial). Vide 
Suportes de som para os aparelhos 
da Posição 92. 11 ................ 92. 12. 

Fitas ou tiras registradas Jlor gravação. 
que desempenham a função de ma
trizes. bem como suas provas co
merclals. (Vide Suportes de som 
para os aparelhos da Posição 92.11) 92.12 

Fitas para máquinas de escrever .... 98.08 

Fitas que apresentem nas suas orlas 
longi~udiruW3 franjas cortadas ou 

não, obtidas na tecelagem. em peça. 
(Vide Passamanarias e Notas XIV-7 
e 58-3) ........................ 58.07 

Fitas sem trama (fios ou fibras parale
lizados e colados). empregadas como 
cordéis. etc.. apresentando ou não. 
impresso. o nome da firma. (Vide 
Fitas) .......................... 58.05 

Fitas sensibilizadas para impressão por 
processo fotoelétrico .............. 37.02 

"Fittings". (Vide Acessórios de cobre 
para tubos) .................... 74.08 

"Fittings". de ferro fundido. de ferro 
ou de aço. (Vide Acessórios de 
tubos e Nota XVIlI-2) ........... 73 . 20 

Fivelas de metais comuns, mesmo or
namentadas. e fivelas-fechos para 
vestuário. cintos. suspensórios. ligas. 
luvas. calçado. polainas. relógios de 
pulso. artigos de viagem. de seleiro 
e correeiro. etc. (Vide Artefatos de 
m~t~is comuns para emprêgo em ves-
tuano. etc.) .................... 83.09 

Fixadores de cabelo. (Vide Notas 
IX-2. 30-2. 33-1 e 33-2) .......... 33.06 

«Flaps», pneumáticos, câmaras-de-ar, 
de borracha vulcanizada, não endu
recida. (Vide Protetores e Nota 
40-8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40 . 11 

Flocos (borbotos) de matérias têxteis. 
utilizados no fabrico de fios de fan
tasia. que. em numerosos casos. en
tram na composição de tecidos que 
imitam tecidos de fabrico manual. 
(Vide Notas XIV-6 e XIV-7) .... 59.01 

Flocos de milho (" corn-f1akes") e se
melhantes. (Vide Notas 18-2 e 
19-1) ........................... 1·9.05 
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ou inferior a cinco milímetros, inclu
sive reforçadas em uma de suas fa-
ces com papel ou tecido .......... oH. H 

Fôlhas de serra não armadas, de qual
quer espécie, para serras manuais ou 
mecânicas e para serrar qualquer ma
téria (fôlhas de serra de fita ou 
serras sem fim; fôlhas de serras cir
culares; fôlhas de serras direitas, in
clusive as lâminas para serras deno
minadas "limas-serras"; fresas-serras, 
fresas circulares, para cortar; fôlhas 
direitas, sem dentes, para serrar pe
dras; fôlhas circulares ou discos, sem 
dentes, para serrar metais; correntes 
cortantes, etc.). Vide Notas da Alí-
nea XVIII e Notas 82-1 e 82-2 .. 82.02 

Fôlhas e pranchas de cortiça, cortadas 
de forma que não seja a quadrada 
nem a retangular (bóias de salvação; 
tapêtes para salas de banho; descan
sos para travessas, garrafas e ou
tros objetos, em especial descansos 
para máquina de escrever; bóias para 
rêdes de pesca e salva-vidas; etc.). 
Vide Manufaturas de cortiça natu-
ral e Notas 45-1 e 45-2 ......... 45.03 

Fôlhas e tiras delgadas, de alumínio 
(inclusive gofradas, cortadas, perfu
radas, revestidas, estampadas ou fi
xadas sôbre papel. cartolina, cartão, 
matérias plásticas artificiais ou su
portes semelhantes), de 0,15 mm ou 
menos de espessura, não incluindo o 
suporte. (Vide Notas da Alínea 
XVIII). ........................ 76.04 

Fôlhas e tiras delgadas, de alumínio, 
que constituam acessórios de árvores 
de Natal ........................ 97.05 

Fôlhas e tiras delgadas, de chumbo 
(inclusive gofradas, cortadas, perfu
radas, revestidas, estampadas, ou fi
xadas sôbre papel. cartolina, cartão, 
matérias plásticas artificiais ou su
portes semelhantes), de pêso por me
tro quadrado igualou inferior a 
1.700 kg (não incluindo o suporte); 
pós e partículas de chumbo. (Vide 
Notas da Alínea XVIII e Pó e pa-
Ihêtas, de cobre, da Posição 74.06) 78.04 

Fôlhas e tiras delgadas, de cobre (in
clusive gofradas, cortadas, perfura
das, revestidas, estampadas ou fixas 
em papel. cartolina, cartão, matérias 
plásticas artificiais ou suportes se-

melhantes), de 0.15 mm ou menos 
de espessura, não incluindo o su
porte, empregadas em douração ou 
falsa iluminura e no fabrico de pó 
de bronze, usadas também como lan~ 
tejoulas. (Vide Notas da Alinea 
XVIII) ......................... 74.05 

Fôlhas e tiras delgadas, de estanho 
(inclusive gofradas, cortadas, perfu
radas, revestidas, estampadas ou fi
xadas sôbre papel, cartolina, cartão, 
matérias plásticas artificiais ou su
portes semelhantes), de 1 kg, ou me
nos, de pêso por metro quadrado 
(não incluindo os suportes); pó e 
partículas de estanho. (Vide Notas 
da Alínea XVIII) .............. 80.01 

Fôlhas metálicas delgadas obtidas por 
batedura ou laminagem, de ouro .. 71 .07 

Fôlhas para marcar a fogo ou a ferro 
(que consistem: em fôlhas reconsti
tuídas formadas por pó metálico ou 
por pigmentos, intimamente associa
dos a cola, gelatina ou qualquer ou
tro aglomerante; ou em fôlhas de pa
peI. matéria plástica artificial ou 
qualquer outra matéria, que consti
tuem o suporte, e em que se depo
sitaram, ou um metal. ou pigmen
tos, por meio de pulverização anó
dica, por vaporização ou por qual
quer outro proce.sso). Vide Notas 
IX-2, 29-2, 'T, 32-1, 32-3, 32-4, 
32-5 e 32-6 ...................... 32.09 

Fôlhas, tiras e perfis (inclusive os de 
seção circular), de borracha vulca
nizada, não endurecida. (Vide No-
tas 40-6, 40-8 e 40-9) ........... 40. OS 

Folheados de ouro sôbre metais co
muns ou sôbre prata, em bruto ou 
semitrabalhados. (Vide Ouro e ligas 
de ouro, quanto às formas com 
que se apresentam; Notas 71-1, 71-3, 
e 71-7) ........................ 71.08 

Folheados de platina ou de metais do 
grupo da platina, sôbre metais co
muns ou sôbre metais preciosos, em 
bruto ou semi trabalhados . (Vide Pla
tina e metais do grupo da platina 
e suas lígas, quanto às formas com 
que se apresetam, e Notas 71-3, 
71-4 e 71-7) .................... 71.10 

Folheados de prata, em bruto ou semi
trabalhados. (Vide Prata e suas li-
gas, quanto às formas com que se 
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Fornos elétricos, industriais ou de la
boratório (fornos de retorta. fornos 
de campânula. fornos de cuba. for
nos de cadinho. fornos-túneis. etc.). 
podendo possuir dispositivos que 
permitem sujeitá-los a movimentos 
de báscula ou. ainda. uma câmara 
especial para tratamento de maté
rias em atmosfera redutora. bem 
como utilizar-se de diversos proces
sos de aquecimento elétrico (com 
exceção dos aparelhos para secagem. 
esterilização e outras operações. mes
mo aquecidos eletricamente. tais 
como estufas. esterilizadores. etc .• 
da Posição 84 .17. e dos tijolos. blo
cos e elementos semelhantes. de ma
térias cerâmicas ou refratárias. desti
nados a construção ou revestimento 
dêstes fornos. do Capítulo 69). tais 
como: fornos de resistência. forno~ 
de aquecimento direto por resistên
cia. fornos de banho. fornos de arco 
voltáico (com exclusão dos que se 
apresentem com urna câmara de con
densação. da Posição 84.17). fornos 
de raios infra-vermelhos. fornos de 
indução de baixa freqüência. fornos 
de indução de alta freqüência. fornos 
de aquecimento por perdas dielétri
caso e respectivas partes e peças se
paradas. (Vide Aparelhos eletrotér
micos industriais e Notas da Alinea 
XIX) ........................... 85.11 

Fornos elétricos para uso doméstico. 
(Vide Aparelhos eletrotérmicos para 
uso doméstico) ................. 85.12 

Forno~ ~ssenci~~ente constituídos por 
mate nas ceranucas ............... 69 . 14 

Fornos, fornalhas e fogões para co
zinha, não elétricos, incluindo os de 
grandes dimensões. utiIlizados em 

pensões. restaurantes. quartéis. etc .• 
de ferro fundido. de ferro ou de aço. 
(Vide Aquecedores. etc. e Notas da 
Alinea XVIII) .................. 73.36 

Fornos industriais ou de laboratório 
(com exclusão dos fornos elétricos 
da Posição 85. 11). tais como: for
nos para fusão ou ustulação de miné
rios; fornos para fusão de metais. 
inclusive os cubilotes e os fornos 
para estereotipia; fornos para reaque
cimento. têmpera ou tratamento tér
mico de metais; fornos de cementa
ção; fornos de coque; fornos pan 

carbonização de madeira; fornos rota
tivos para cimento e fornos mistura
dores para gêsso; fornos emprega
dos no fabrico de telhas. produtos 
cerâmicos e vidros; fornos de esmal
tagem; fornos empregados nas in
dústrias de panificação. pastelaria e 
fabrico de biscoitos e bolachas. inclu
sive os fornos de túnel (podendo 
possuir aparelhos ou dispositivos me
cânicos destinados a assegurar a mo
vimentação das portas. tampas e ou
tros órgãos móveis. o movimento de 
báscula do forno. etc .• desde que se 
encontrem incorporados na aparelha
gem dos fornos). e respectivas partes 
e peças separadas. (Vide Notas da 
Alinea XIX e Notas 84-1 e 84-2) 84 . 14 

Forros amovíveis para sobretudos, im
permeáveis, etc. (Vide Acessórios 
para vestuário) ................. 61 . 11 

Fosfatos (de amõnio, de sódio, de 
potássio. de cálcio. de alumínio. de 
manganês. de cobalto e outros). 
Vide Fosfitos. etc. ............... 28.40 

Fosfitos (de amônio. de sódio. de 
potássio. de cálcio e outros). Vide 
Notas IX-l IX-2. 28-1. 28-3 e 28-5 28.40 

Fosforetos (de cálcio. de estanho. de 
cobre. de ferro. de zinco. etc.) 
Vide Notas IX-1. IX-2. 28-1. 28-2. 
28-3 e 28-7 ..................... 28.55 

Fosforetos de platina e de outros me-
tais preciosos. (Vide Compostos de 
metais do grupo da platina) ...... 28.49 

Fósforo (elemento químico). Vide Me-
talóides outros .................. 28.04 

Fósforos-de-bengala (artigos de piro-
tecnia) ......................... 36.05 

Fósforos, exceto os fósforos-de-ben-
gala. (Vide Nota 36-1) .......... 36.06 

Fotocópia por contato. (Vide Apare-
lhos de fotocópia. etc.) ............ 90.10 

Fotografia (Produtos químicos para). 
Vide Notas IX-2. 37-1 e 37-2 37.08 

Fotografia. (Vide Cinematografia. etc.) 

Fotômetros inclusive os empregados 
em fotografia e cinematografia, deno
minados exposímetros ou posôme-
tros e destinados a medir o tempo 
de exposição e a determinar a aber-
tura do diafragma. com exclusão dos 
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acondicionados em recipientes, emba
lagens ou envoltórios, destinados à 
apresentação do produto. (Vide No-
tas 12-1 e 12-2) ................. 12.07 

Ftiocol (sucedâneo das vitaminas K) 29.044 

Fulminantes e cápsulas fulminantes, es-
corvas e detonadores, elétricos ou 
não. (Vide Nota 36-1) ......... 36.04 

Fulminantes parafinados, em tiras ou 
em rolos, para lanternas de mineiros, 
para acendedores, para pistolas de 
crianças, etc. (Vide Nota 36-1) .. 36.05 

Fulminato de mercúrio (explosivo de 
composição quimica definida). Vide 
Cianatos ........................ 28. H 

Fulminatos e cianatos. (Vide Notas 
IX-I, IX-2, 28-1, 28-2, 28-3 e 28-5) 28.044 

F~o ~esf~o, pica<}o, migado ou em 
po, IDcluslVe rape .............. 24.02 

Fumo elaborado e extratos de fumo 24.02 

Fumo elaborado, em rôlo ou em corda, 
prontos para fumar, inclusive o fumo 
prensado ou impregnado de môlho 
de fumo, próprio para o fabrico de 
rapé, quando acondicionado em em
balagens, recipientes ou envoltórios, 
destinados à apresentação do produto 24-02 

Funcho (Sementes de), em pó ou pre-
paradas. (Vide Nota 9-1) ....... 09.09 

Fungicidas, herbicidas, inseticidas e se
melhantes. (Vide Desinfetantes e 
Notas 38-1 e IX-2) .............. 38-11 

Fungicidas, herbicidas, raticidas, anti
parasitários e semelhantes, apresen
sentados em formas ou recipientes 
para venda a varejo, em prepara
ções ou em artefatos, tais como: 
fitas, mechas, velas de enxôfre c 
papel pega-môscas. (Vide Notas 

38-1 e IX-2) .................... 38.11 

Funiculares, inclusive o mecanismo de 
tração e respectivo guincho e excluí
dos os vagões da Posição 86.05 e 
o equipamento da via, das Posições 
73. 16 ou 86.10, conforme os casos. 
(Vide Máquinas e aparelhos eleva
tórios de carga, etc.; Notas da Alí-
nea XIX e Notas 84-1 e 84-2) .... 84.22 

Furadeiras de bancada ou furadei
ras de colunas. (Vide Máquinas-fer
ramentas que trabalham por elimi-
nação do metal. etc.) .......... 84.45 

Furadeiras, perfuradoras e semelhantes. 
(Vide Máquinas-ferramentas para 
trabalhar madeira, etc.) .......... 84.47 

Furadores, agulhêtas para fazer passar 
cordões ou fitas, agulhas de costura 
manual, agulhas para malhas de ren
das e artefatos semelhantes, para tra
balhos manuais de costura, bordados, 
rêdes ou tapeçaria, de metais comuns 73.33 
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de lubrificação). Vide Notas 27-1 
e 27-4 ......................... . 

Gazes (tecidos de algodão lisos, pouco 
apertados, em ponto de tafetá, uti
lizados principalmente na fabricaç:'ío 
de pensos, vulgarmente conhecidos 
pelo nome de "gazes", medicamen
tosos ou acondicionados para venda 
a varejo, com destino a usos medici
nais ou cirúrgicos). Vide Notas 
IX-2, 30-1 e 30-2 ...............• 

Gazes, algodões, vendas e artigos! aná~ 
logos (pensos, esparadrapos, slnapls~ 
mos, etc.), impregnados ou recobertos 
de substâncias farmacêuticas ou 
acondicionados para venda a va~ 
rejo, destinados a fins médicos ou 
cirúrgicos, diferentes dos produtos 
a que se refere a Nota 30-3. (Vide 
Notas IX-I, 30-1 e 30-2) ....... . 

Gel de sílica hidratada corado por sais 
de cobalto. (Vide Sílica-gel e Prepa~ 
parados das indústrias químicas ou 
indústrias conexas) ............. . 

Geladeiras. refrigeradores e outros apa
relhos produtores de frio, de uso do
méstico, mesmo equipados eletrica
mente. (Vide Material, máquinas e 
aparelhos para produção de frio, 
etc.; Notas da Alinea XIX e No
tas 84-1 e 84-2) ..............••.. 

Gelatina endurecida. (Vide Matérias 
albuminÓ'ides endurecidas e Nota 
39-3) ................... : ...... . 

Gelatina não endurecida, em fôlhas 
cortadas de forma que não seja a 
quadrada ou retangular (com exclu
são das fôlhas de forma quadrada ou 
retangular, mesmo trabalhadas super
ficialmente, da Posi ção 35.03 e, em 
alguns casos, do Capítulo 49) e 
artefatos de gelatina não endurecida. 

(V'nle Manufaturais jmoldada,s ou 
entalhadas de cêra natural, etc., e 
Nota 95-1) ..................... . 

Gelatinas (compreendendo as apresen
tadas em fôlhas, cortadas de forma 
quadrada ou retangular, inclusiVe tra
balhadas em sua superfície ou co
loridas) e seus derivados. (Vide 
Nota 35-1) ..................... . 

Geléia real de abelhas. pura ...... . 

Geléias concentradas constituídas por 
gelatina, açúcar e sumos ou essên-

27.13 

30.04 

30.04 

38.19 

84.15 

39.04 

95.08 

35.03 
30.01 

cias de frutas que se destinam à pre-
paração de sobremesas .......... 21 .07 

Geléias de frutas, obtidas por cozimen
to, com ou sem adição de açúcar, 
quando acondicionadas em recipien
tes, embalagens ou envoltórios, des
tinados à apresentação do produto. 
(Vide Nota 20-1) ................ 20.05 

Geléias de mocotó, de galinha, etc. 
(Vide Preparações alimentícias não 
especificadas; Regras gerais de clas
sificação) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21.07 

Geléias e pastas de frutas, que se apre
sentem cobertas de chocolate. (Vide 
Notas 18-1 e 18-2) .............. 18.06 

Geléias e pastas de frutas, adiciona-
das de açúcar e apresentadas sob a 
forma de produtos de confeitaria. 

(Vide Nota 17-1) ................ 17.04 

Geleiras, aparadores-geleiras e seme
lhantes, bem como os móveis isotér
micos que não possuam aparelhagem 
geradora de frio, nem tenham sido 
construídos para recebê-la, mas que 
se apresentem isolados por meio de 
fibras de vidro, lã de cortiça, etc. 
(Vide Móveis diversos) .......... 94.03 

Gêlo sêco ou neve carbônica (anidrido 
carbônico sólido, em cubos sob pres
são envolvidos por paredes isolado
ras), suscetível de produzir a tem
peratura de 80°C abaixo de zero, 
empregado na indústria do frio. 
(Vide Ácidos inorgânicos e Com-
postos oxigenados de carbono) 28.13 

Gemas de ôvo e ovos de ave, conser
vados, dessecados ou de outra forma 
preservados, açucarados ou não, 
quando acondicionados em recipien
tes, embalagens ou envoltórios, desti-
nados à apresentação da. produto .. 04.05 

Genebra e as bebidas rotuladas como 
tal. (Vide Notas 18-1 e 22-2) 22.09 

Gengibre em pó ou preparado. (Vide 
Nota 9-1) ...................... 09.10 

Geradores de acetileno (por via úmi
da) e geradores semelhantes, com ou 
sem depuradores, e partes e peças 
separadas. (Vide Notas da Alínea 
XIX e Notas 84-1 e 84-2) ........ 84.03 

Geradores de alta tensão, para apa-
relhos de rádio, por exemplo, que 
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rias, mesmo forrados ou reforçados), 
podendo apresentar-se com guarni
ções acessórias ou iluminação inte
terior (desde que não consttiuam 
brinquedo) ..................... . 

Glúten e farinha de glúten, inclusive 
torrados, quando acondicionados em 
recipientes, embalagens ou envoltó
rios, destinados à apresentação do 
produto. (Vide Nota 11-1) ..... . 

Glúten e farinha de glúten, que se apre
sentem transformados em colas. 
(Vide Notas IX-2 e 35-1) ..... . 

Glúten e farinha de glúten, que se apre
tem transformados em preparos ou 
aprestos para têxteis. (Vide Nota 
38-1) ......................... . 

Goiabas sêcas (quando acondicionadas 
em recipientes, embalagens ou en
voltórios, destinados à apresentação 
do produto ..................... . 

Golas, colarinhos, peitilhos, folhos, 
punhos, enfeites que constituam arte
fatos unitários nitidamente individua
lizados, e demais guarnições para 
vestuário feminino, exterior e inte
rior. (Vide Colarinhos, etc.) .... 

Goma de mascar, caramelos, confeitos, 
doce de leite, doce de tomate, doce 
de abóbora, caramelos e outras pre
parações açucaradas que não conte
nham cacau, e que constituam pro
dutos de confeitaria. (Vide Prepa
rados alimentares com adição de 
açúcar, sem cacau, etc.) ......... . 

Goma-arábica .................... . 

Goma copal. (Vide Artefatos de goma 
copal) ......................... . 

Goma-laca, inclusive branqueada ... . 

,Gomas-ésteres (resinas artificiais ob
tidas por esterificação, pela ação da 
glicerina ou de um outro poliálcool, 
dos ácidos resínicos livres, contidos 
nas resinas naturais, principalmente 
a colofônia, ou, ainda, dos ácidos 
resínicos de resina líqUida - "talI 
oil" -). Vide Nota 39-3 ..... . 

Gomas fundidas (resinas naturais mo
dificadas, obtidas por fusão). Vide 
Nota 39-3 ...................... . 

Gomas, gomas-resinas, resinas, óleos-
resinas e bálsamos, naturais ..... . 

49.05 

11.09 

35.06 

38.12 

08.01 

61.08 

17.01 

13.02 

95.08 

13 02 

39.05 

39.05 

13.02 

Gomas de mascar, que não contenham 
cacau. (Vide Nota 17-1) ........ 17.04 

Gomas-resinas, resinas e óleos-resinas 
(copal. sandaraca. incenso, jatobá, 
jutaiclca. mirra, resina de pinheiros 

e outros) ........................ 13.02 

Gomas vegetais (arábica, adraganta e 
outras) .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13 .02 

Gordura alimentar com açúcar (<<sweet 
fat") .......................... 21.07 

Gordura de aves domésticas, prensa
da ou fundida, quando acondiciona
da em recipientes, embalagens ou 
envoltórios, destinados à apresenta-
ção do produto. (Vide Nota 15-1) 15.01 

Gordura de lã e substâncias gordurosas 
derivadas, inclusive a lanolina. (Vide 
Nota 15-1) ..................... 15.05 

Gorduras de silicones. (Vide Silicones) 39.01 

Gorduras e óleos outros, de origem 
animal (óleo de mocotó, gordura de 
ossos, gorduras de resíduos, etc.). 
Vide Nota 15-1 ................. 15.06 

Gorduras e óleos de peixe e de mamí
feros marinhos, mesmo refinados (de 
figado de bacalhau e de outros pei
xes, de baleia, cachalote e semelhan-
tes). Vide Nota 15-1 ............. 15.04 

Gotdras, calhas, peitoris e outras ma
nufaturas de zinco, para construção, 
tais como calhas ou caleiras, caixi
lhos para portas ou janelas, balaus
tradas. corrimãos, armações de estu
fas, etc. (Vide Notas da Alínea 
XVIII, e, quanto às características, 
ressalvada a diferenciação quanto a 
número e natureza. dêstes artefatos, 
"mutatis mutandis", Construções, in
clusive incompletas, etc., de ferro, 
da Posição 73.21) .............. 79.05 

Grades de discos ou pás. (Vide Má-
,ql,in:'\s, aparelhos e jns~lmentos 

agrícolas, etc.) ................. 84.24 

Grafita artificial e grafitlll coloidal, ex
ceto a que se apresente em suspen
são oleosa. (Vide Notas 38-1 e 
28-3, "e") ....................... 38.01 

Grafita coloidal em suspensão num óleo 
de petróleo ou de xistos, com uma 
proporção de óleo igualou superior 
a 70% em pêso. (Vide Notas 27-1 
e 27-3) ......................... 27.10 
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Guardanapos de papel. (Vide Manufa
turas de pasta Ide papel, ,papel, 

etc.) ........................... 48.21 

Guarda-sóis-toldos (grandes guarda
sóis providos de uma cortina cir
cular que podem fixar-se ao chão 
por meio de estacas e cordas, como 
as barracas vulgares, ou por melo 
de areia que se introduz em bolsos 
existentes no interior da cortina), 
podendo trazer cabos, castões, par
tes ou acessórios de diversas ma-
térias .......................... 66.01 

Guarnições de fricção (segmentos, dis
cos, rodelas, tiras, pranchas, chapas, 
rolos, etc.) para freios, embreagens e 
demais órgãos de fricção, à base de 
amianto, de substãncias minerais ou 
de celulose, inclusive combinadas 
com têxteis ou outras matérias, po·· 
dendo encontrar-se reunidas por cos
tura, perfuradas ou trabalhá das d" 
qualquer outra forma ............ 68. H 

Guarniçces de portas, janelas e móveis, 
tais como maçanetas, botões, escu
dos, rodas e, ainda, pegas e botões 
para correntes de puxadores, de pro~ 
dutos cerãmicos. (Vide Artefatos de 
produtos cerãmicos não compreendi-
dos, etc.) ....................... 69. 14 

Guarnições e ferragens para carroçaria, 
de metais comuns, que não consti-
tuam partes, peças separadas e aces-
sórios de veículos, na acepção das 
Notas da Alinea XX (tais como: bar-
ras para descansar os pés ou depen-
durar capas. armaduras e estores, 
porta-bagagens para o interior dos 
veículos. cinzeiros especiais, etc. ) 83.02 

Guarnições, ferragens e artefatos se
melhantes, de metais comuns, para 
móveis, portas, escadarias, janelas, 
persianas. carroçarias. artigos de se
leiros, malas, baús, arcas e outras 
manufaturas semelhantes. (Vide No-
tas da Alínea XVIII e Nota 83-1) 83.02 

Guarnições para vestuário feminino 
exterior e interior. (Vide Colar!-
nhos, etc.) ...................... 61.08 

"Guestsch" e as bebidas rotuladas como 
tal ............................. 22.09 

Guilhotinas, máquinas de eletroerosão, 
etc. (Vide Máquinas-ferramentas, 
etc. ) ........................... 84.45 

Guilhotinas e outras! cortadeiras. (Vide 
Máquinas e aparelhos para trabalho 
da pasta de papel, etc.) ........ 84.33 

Guinchos e cabrestantes, tais como 
'guinchos e cabrestantes náAttícos, 
guinchas especial\s palja tratore1l

guinchos, máquinas de extração des-
tinadas a movimentar elevadores no~ 
poços de minas, cabrestantes para 
manobras de placas giratórias ou de 
vagões em vias férreas, rodas ou en
roladeiras de tração para máquInas 
de estirar e trefilar fios metálicos. 
{'tc. (Vide Máquinas e aparelhos 
elevatórios de carga. etc.; Notas da 
Alínea XIX e Notas 84-1 e 84-2) 84.22 

Guindastes fixos OUi de autopropulsão. 
(Vide Aparelhos elevatórios própria-
mente ditos) .................... 84.22 

Guta-percha (pontas para obturação 
dentária). Vide Cimentos e outros 
produtos para obturação dentária e 
Notas IX-2. 30-2 e 30-3 .......... 30.05 
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acetileno, vinilacetileno, etc.; ciclâ
rJcos e ciclênicos; cic1oterpênicos; 

aromáticos: naftaleno. benzeno. esti
reno, anlraceno, etc.). Vide Notas 
29-1, 29-2, 29-3 c 29-5 ......... .. 

Hidrocarbonetos. (Vide Derivados). 

Hidrogênio; gases raros; outros meta
lóidcs. (Vide Notas 28-1 c 28-3) " 

Hidroôcl, cidra, perada e outras be
bidas fermentadas. (Vide Nota 22-2) 

HidrÔffil!tros. (Vide Contadores de \)a-
ses e de líquidos, etc.) ......... . 

H:drossulfitos (de sódio, de zinco e 
o1.<tros). inclusive os hidrossulfitos 

estabilizados por matérias orgânicas, 
sulfoxilatos formaldeidos e outros. 
Vide Notas IX-I, IX-2, 28-1. 28-2, 
28-3 e 28-5 .................... . 

Hidró:ciclo de alumínio ............. . 

Hidróxido de ferro. (Vide Óxidos e 
hidróxidos de ferro) ........... . 

Hkh'óxi;:lo de potássio (potassa duo
ttjca). Vide Notas 28-1 c 28-3 

Hidróxido de sódio (soda cáustica). 
Vide Notas 28-1 e 28-3 ........ . 

Hidróxidos (hidratos) e óxidos de co
balto. (Vide Óxidos e hidróxidos d~) 

Hidróxidos, óxidos e peróxidos de es
trôncio, de bário e de magnésio .. 

Hidroxilamina e resp~ctivos sais inor
gânicos. (Vide Bases, Óxidos, etc.) 

Higiene bucal e limpeza dos dentes. 
(Vide Preparações para higiene da 
bôca, etc.) ............. .' ...... . 

Higiene e toucador. (Vide Objetos de) 

Higrômetros, barômetros, psicrôn::etros. 
(Vide Termômetros, etc.) ....... . 

Hipobromitos metálicos. (Vide Brome-
tos, etc.) ....................... . 

HipocIoritos (de sódio, de potássio, de 
cálcio e outros). Vide I.,jotas da 
Alinea IX, Notas 28-1, 28-3 e 28-5 

HipofosHtos metálicos. (Vide Fosfi-
tos, etc.) ..................... . 

Hormônios córtico-suprill:,renais e se
melhantes (corticosterona; hidroxi
corticosterona ou hidrocortisona; de
hidrocortisona ou prednisona e ou-

29.01 

28.04 

22.07 

QO.26 

28.36 

28.20 

28-23 

28.17 

28.17 

28.24 

28.18 

28.28 

33.0ó 

39.07 

90.23 

28.H 

28.31 

28.40 

tros). Vide Notas 29-1, 29-2, 29-3 
e 30-1 ......................... . 

Hormônios das glândulas tiróides 
(triiodotironina e outras). Vide 
Notas 29-1, 29-2, 29-3 e 30-1 .... 

Hormônios do lóbulo <Interior da hipó
fise e semelhantes (adrenocortícotro
fina - ACTH -, gonadotropinas e 
outros). Vide Notas 29-1, 29-2, 29-3 
e 30-1 ......................... . 

Hormônios e seus derivndos (prepara
dos que tenham características de 
medicamentos). Vide Notas IX-2, 
18-1. 30-1 e 30-2 ............... . 

Hormônios, naturais ou reproduzidos 
por síntese, e seus derivados, utiliza
zados principalmente como hormô
nios. (Vide Hormônios e Notas 
29-1. 29-2 29-3 e 30-1) ......... . 

Hormônios outros e semelhantes (in
sulina, adrenalina e outros. Vide 
Notas 29-1. 29-2, 29-3 e 30-1 ..... 

Hormênios ov&ricos e semelhantes (es
trona ou foliculina, estriol, estra
diol, alfa e beta progesterona, seus 
ésteres e seus sais, e outros). Vide 
Notas 29-1, 29-2, 29-3 e 30-1 .... 

Hormônios testiculares e semelhantes 
(tcstosterona, seus ésteres e seus 

sais e outros). Vide Notas 29-1. 
29-2, 29-3 e 30-1 ............... . 

Hcrtc!.iças e legumes dessecados, desi
dratados ou evaporados, inclusive 
esmagados ou pulverizados, mas sem 
outro preparo, quando acondiciona
dos em recipientes, embalagens ou 
envoltórios, destinados à apresenta
ção do produto. (Vide Notas 7-1, 
20-1 e 20-2) ................... . 

Hortaliças e legumes frescos (Sumos 
não fermentados, sem adiçâo de ál
cool. com ou sem adição de açú
car, de). Vide Notas 7-1, 20-1 e 20-2 

Hortaliças e legumes preparados ou 
conservados, sem vinagre nem ácido 
acético. (Vide Notas 7-1. último pa-

rágrafo, 20-1, 20-2) ............ . 

Hortaliças, legumes e frutas, prepara
dos ou conservados em vinagre ou 
em ácido acético, com ou sem sal, 
espeClarms, mostmda ou açúcar. 
(Vide Notas 7-1, último parágrafo 

20-1 e 20-2) .................. .. 

29.39 

29.39 

29.39 

30.03 

29.39 

29.39 

29.39 

29.39 

07.04 

20.07 

20.02 

20.01 

- 157 



IND PRODUTOS TRIBUTADOS INS 

do ser fixos ou portáteis, simples 
ou de funções múltiplas, designada
mente de máxima e mínima, diferen
ciais, combinados com um contador
avaliador horário ou com um dispo
sitivo registrador, etc., bem como 
possuir dispositivo registrador com 
sistema de relojoaria ou se encontrar 
providos de um simples dispositivo 
mecânico ou elétrico para disparo de 
de aparelhos de sinalização, de ór
gãos de comando de máquinas, de 
freios, etc. (Vide Aparelhos que in
dicam uma velocidade de rotação ou 
uma velocidade linear em função do 
tempo; Notas 90-1, 90-2, 90-3, 90-6 
e 90-7) ......................... 90-27 

índio. (Vide Metais comuns e Artefa-
fatos de metais comuns) .......... 81.04 

Indutos e mástiques. (Vide Notas 32-1 
e 32-5) ........................ 32.12 

Inseti.cidas, desinfietantes, fungicidas, 
herbicidas e semelhantes. (Vide De
sinfetantes; Isenções; e Notas IX-2 
e 38-1) ........................ 38.11 

Instalações de tiro ao alvo e outras 
atrações próprias para recintos de 
diversão. (Vide Carrosséis, balan-
ços, etc.) .............. . . . . . . .. 97.08 

Instalações frigoríficas ( constituídas 
por compressor, com ou sem motor, 
e condensador, não montados em 
base comum nem agrupados num 
único corpo, mas destinados a fun
cionar em conjunto, com ou sem eva
porador, acoplados ou não com tu
bulação para salmoura). utilizadas 
em entrepostos frigoríficos ou para 
fins industriais (fabrico de gêlo, 
congelação rápida de produtos ali
mentares, arrefecimento da' pastas de 
chocolate. desparafinação de petró
leo. indústrias químicas. etc.). in
clusive dispositivos auxiliares indis
pensáveis para permitir a utilização 
do frio. em tais instalações. desde 
que se apresentem com elas (como 
por exemplo as câmaras de pratos. 
os túneis para congelação rápida. 
as mesas refrigerantes para confei
tarias e fábricas de chocolate. etc.), 
e respectivas partes e peças separa
das. (Vide Material, máquinas e 
aparelhos para a produção de frio, 
etc.; Notas da Alínea XIX e No-
tas 84-1 e 84-2) ................. 84.15 

Instrumentos. (Vide também Apare
lhos; Máquinas; etc.). 

Instrumentos, aparelhos e máquinas, 
mecânicos, não especificados. (Vide 
Máquinas. aparelhos e instrumen-
tos, mecânicos, não especificados) 84.59 

Instrumentos de astronomia e cosmo
grafia (tais como: telescópios; lune
tas astronômicas. distintas dos 
óculos de longo alcance, da Posição 
90.05; meridianas; equatoriais; lu
netas zenitais; altazimutes ou cir
culos azimutais, diferentes dos teo
dolitos. da Posição 90.14; celóstatos, 
helióstatos e sideróstatos, com ex
clusão dos usados em geodésia, da 
Posição 90.14; cspetro-heliógrafos e 
espetro-helioscópios; heliómetros, co
ronógrafos, etc.), inclusive as respec
tivas armações, estojos, tubos, etc .• 
e partes e acessórios exclusiva ou 
principalmente destinados a êstes 
instrumentos. de entre os quais. mi
crômetros de traços. dispositivos de 
Gerrish. etc. (com exclusão dos apa
relhos de radioastronomia. das su
p~restruturas utilizadas para instala
ção de instrumentos ou para facili
tar o seu acesso. que seguem, o seu 
regime próprio; dos elementos de 
ótica, tais como espelhos. lentes e 
prismas. isolados. das Posições 90.01 
ou 90.02; dos microscópios de eclip
se, da Posição 90.12; dos instrumen
tos destinados a determinar uma 
posição em relação aos astros, da 
Posição 90.14; dos microfotôme
tros ou microdensitômetros, das Po
sições 90.25 ou 90.28; dos relógios 
astronômicos, do Capítulo 91). Vide 
Notas 90-1. 90-2, 90-3, 90-4 e 90-7 90.06 

Instrumentos de música eletromagné
ticos, eletrostáticos, eletrônicos, com 
célula fotoelétrica. etc. (pianos, ór
gãos. acordeões. carrilhões. etc. ) . 
podendo apresentar, acoplada, apa
relhagem elétrica ou eletrônica. de
signadamente o sistema amplifica
dor-alto-falante, com exclusão, po
rém. dos relógios de parede com 
mostrador que fazem parte da ins
talação de certos carrilhões eletrô
nicos, do Capítulo 91. (Vide Notas 
92-1. 92-2 e 92-4) ............... 92.07 

Instrumentos e aparelhos de geodésia, 
topografia, agrimensura, nivelamento, 
fotogrametria e hidrografia, nave-
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ses, castanholas, xilofones, metalo
fones, sinos, jogos de sinos e carri
lhões de tubos, maracas e semelhan
tes, claves, flexatones e instrumentos 
de bateria destinados a substituir os 
carrilhões de forma clássica etc.; in
clusive os carrilhões para edificios 
públicos, suscetíveis de executar tre
chos musicais, e as baquêtas, maços 
e malhêtes; com exclusão, porém, 
dos sinos, sinêtas, campainhas, gui
zos, gongos de mesa ou de sala e 

carrilhões de portas (que não cons· 
tituam instrumentos musicais na 
acepção desta Posição), das Posições 
83.11 ou 85-17, bem como dos car
rilhões e outros aparelhos sonoros, 
para aparelhos de relojoaria, da Po
Slçao 91.11. (Vid~ Notas 92-1, 
92-2, 92-3 e 92-4) .............. 92.06 

Instrumentos musicais de sôpro. (Vide 
Órgãos de tubos; H'1rmônics e ou-
tros instrumentos semelhantes, etc.) 92.03 

Instrumentos musicais de sôpro (dife
rentes dos das Posições 92.03 c 
92.04 bem como de alguns instru
mentos mencionados na Posição 
92.08, como, por exemplo, os reale
jOs), de qualquer matéria, acabados 
ou não (podendo apresentar, aco
plados, dispositivos elétricos de to
mada de som e de amplificação, 
desde que se trate de instrumentos 
dos tipos clássicos que possam ser 
utilizados sem êsses dispositivos), 

tais como: flautas, pifanos, flajolés, 
oboés, gaitas de fole, clarinetas, cor
nes inglêses, fagotes, saxofones, sar
russo fones, etc., inclusive as oca
rinas; instrumentos de metal, com em
bocadura, chaves, etc., como 03 cor
aetins de chaves, trombetas, clarins, 
trombones, trompas, trompas de caça, 
etc.; e outros instrumentos, como as 
gaitas de foles, formados por um 
odre de pele ou de bexiga a que se 
adaptam tubos diferentes, etc. (Vide 
Notas 92-1, 92-2 e 92-4) ........ 92.05 

Instrumentos musicais de sôpro, por-
táteis. (Vide Acordeões, harmônicas, 
concertinas, etc.) ................ 92.04 

Instrumentos music;!is não especificados 
nem compreendidos nas Posições do 
Capítulo 92, acabados ou não, de 
qualquer matéria (podendo apresen
tar, acoplados, dispositivos elétricos 
de tomada de som e de amplifica-

ção, desde que se trate de instrumen
tos dos tipos clássicos que possam 
ser utilizados sem êsses dispositi
vos), tais como: órgãos de feira e 
instrumentos semelhantes; realejos 
constituídos por uma caixa em que 
tubos de madeira ou de metal são 
postos em funcionamento por cilin
lindros providos de pontas de cobre 
e movidos por uma manivela; caixas 
de musica (pequenos mecanismos 

que tocam automàticamente trechos 
musicais acoplados em recepUiculos, 
que podem utilizar-se acessôriamellte 
para outros fins, como caixas de cha
rutos, canecas de cerveja, etc., com 
exclusão, porém, dos aparelhos de 
relojoaria com mecanismo de caixa 
de música, do Capitulo 91); pás
saros cZlntares (pequenos rtutômatos 
encerrados em receptáculos com ba
ses providas de maquinismos de re
lojoaria); serras musicais; outros ins
trumentos de fantasia para orques
tras de "Jazz" (com exclusão, perém, 
das campainhas avisadoras, das Po
sições 83-11 ou 85-17; das cornetas 
e buzinas de sinais, etc.; dos apare
relhos sonoros de sinalização, de 
funcionamento elétrico, para velocí
pedes e automóveis, da Posição 
85.09). Vide Notas 92-1. 92-2 e 
92-4 ............................ 92.08 

Instrumentos pera desero..ho, traçado e 
cálcuio. tais como: pantógrafos, apa
relhos dI' desenho, compassos (de 
desenho, de pontas, de redução, 

etc. ), tira-linhas, tira-linhas para tra
çar pontos, etc., quer se apresentem 
em estojos ou isoladamente; esqua
dros. inclusive os esquadros- padrões 
e os esquadros para trabalhos em 
madeira ou metais, esquadros mó
veis, réguas para traçado de curvas, 
réguas não graduadas (chatas, gna
dradas, réguas-padrões, etc.); ou-

tras réguas para traçado de curvas, 
que possam reconhecer-se como ins
trumentos de desenho especializados 
(com exceção das demais, que se
guem o rt'gime da matéria de que 
são feitas); graminhos (de traçado, 
de marceneiro, etc.), graduados ou 
não; ponteiros de traçar e punções 
de marcar; mesas de risco, réguas 
e esquadros de traçar (de ferro. de 
pedra, etc.), de superfície perfeita
mente plana; suportes em V para 

- 161 



Joalharia e suas partes componentes 
(bijuteria de metais preciosos ou de 

folheados de metais preciosos. que te
nham pérolas finas ou falsas. pedrás 
preciosas ou semipreciosas ou falsas. 
pedras sintéticas ou reconstituidas. 
ou partes de tartaruga. madrepérola. 
marfim. âmbar natural ou reconstituí
do. azeviche ou coral). Vide Bijute
ria e suas partes componentes. de 
metais preciosos. etc. e Notas 71-1. 

J 

71-2. 71-3. 71-8 e 71-11 ......... 71-12 

Joelheiras, tornozeleiras, meias para 
varizes. cintos. luvas. etc .• de malha 
elástica e de malha com borracha. 
(Vide Notas 60-2 a 60-5) ........ 60.06 

Jogos ao ar livre, ginástica, atletismo 
e outros esportes. (Vide Artigos e 
artefatos para jogos ao ar livre etc.) 97.06 

Jogos, compreendendo os jogos mecâni
cos para recintos públicos. tênis de 
mesa. bilhares e mesas especiais para 
jogos de cassino. (Vide Artigos para 
jogos de salão. etc.) ............ 97.04 

Jogos de côres para pintura artística, 
etC.. providos ou não de pincéis. 
esfuminhos. godês. ou outros acessó
rios. (Vide Caixas de tintas sorti-
das e Notas 32-1 e 32-5) ........ 32-10 

Jogos de ferramentas de manicuro, pe
dicuro e análogos, em caixas, esto
jos. etc.. podendo conter tesouras 
e outros objetos, como poli dores de 
unhas, pinças depilatórias. etc. 
(Vide Ferramentas e jogos de ferra
mentas de manicuro, pedicuro. etc.; 
Notas da Alínea XVIII e Notas 82-1 
a 82-4) ........................ 82 . 13 

Jogos e sortidos de juntas de composi
ções diferentes (diSCOS, arruelas. 
etc.). para máquinas, veículos e tu
bulações (apresentadas em bôlsas, 
envelopes ou embalagens semelhan-

tes). de tôdas as matérias (cortiça 
aglomerada. couro. borracha. tecido. 
cartão, amianto, etc.). com exclusão 
das juntas, que, se não apresentando 
nas condições acima indicadas (isto 
é. em jogos ou sortidos). seguem o 
regime da matéria constitutiva, e das 
gachetas de amianto. da Posição 
68. 13. e outras. (Vide Notas da 
Alínea XIX e Notas 84-1, 84-2 e 
84-4) .......................... 84.64 

Juntas de amianto, simplesmente refor
çadas por fios ou tela. metálicos, que 
não se encontrem em jogos ou sor
tidos de juntas de composições dife
rentes. da Posi ção 84.64. (Vide No-
tas 68-1 e 68-2) ................. 68.13 

Juntas de articulação (órgãos perma
nentes de ligação de veios ou árvo
res. dos tipos Cardan, Oldham e se
melhantes. de cruzetas. dados, nú
cleos esféricos, etc.) e suas partes 
e peças separadas. (Vide Artefatos 
mecânicos que transmitem energia, 
etc.; Notas da Alínea XIX e Notas 
84-1, 84-2 e 84-4) ............... 84.'3 

Juntas e discos para recipientes, dis
cos para cápsulas, tampões interiores 
para gargalos de garrafas e outros 
artigos de cortiça para arrolhar ou 
tapar. (Vide Manufaturas de cor-
tiça natural e Nota 45-2) ........ 45.03 

Juntas, engrenagens, artigos para bom
bas, mangas de cilindro para pren
sas tipográficas, tubos - mangueiras, 
diafragmas. martelos. etc., de couro 
natural, artificial ou reconstituído. 
(Víde Artigos de couro natural, ar
tificial ou reconstituído. para usos 
técnicos e Nota 42-2) ............ 42.04 

Juntas metaloplásticas (utilizadas prin
cipalmente para ajustamento de cer
tas peças de motores. bombas. etc .• 
e para ligação de condutos). geral-
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«Kephin> ou quefir, acondicionado el'.l 
recipiente, embalagem ou envoltório, 
destinado à apresentação do produ-
to (Vide Nota 4-1) .............. 04.01 

"Ketchup" (môlho de tomate) ...... 21.01 

K 

«Kirsch» e as bebidas rotuladas como 
tal ........................... _ . 22.09 

"Kummel" (bebida espirituosa, aroma
tizada por sementes de aIcaravia ou 
caminhos) ...................... 22 .09 
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Lajes para pavimentação ou revesti
mento, de cerâmica (não calorífugas 
nem refratárias), sem envernizar nem 
esmaltar, podendo apresentar-se co
radas na massa, marmorizadas, emol
duradas, estriadas, etc., mas não 
vidradas. (Vide Ladrilhos, etc. e 
Nota 69-1) ..................... 69.07 

Laminadores ( exceto laminadores de 
metais e as máquinas de laminar vi
dro). Vide Calandras e laminadores, 
etc. ............................ 84.16 

Laminadores para metalurgia, de cilin
dros lisos, de cilindros canelados, 
para tubos, para aros e discos de' 
rodas de vagões (com exceção das 
máquinas-ferramentas para trabalhar 
metais da Posição 84.45, das máqui
nas de contracolar da Posição 84.16, 
e das calandras que se destinam a 
trabalhar matérias que não sejam 
metais. da Posição 84.16), trens de 
laminadores e Cilindros para lamina
dores. (Vide Notas da Alínea XIX 
e Notas 84-1. 84-2 e 84-4) ....... 84.44 

Laminárias esterilizadas. (Vide Notas 
IX-2. 30-2 e 30-3) ............... 30.05 

Lâminas das facas da Posição 82.09 
(destinadas à fabricação dos artefa
tos de cutelaria da Posição 82.09, 
quer se apresentem em bruto, prove
nientes da matriz, quer se encontrem 
já privadas de rebarbas. polidas ou 
completamente acabadas). Vide No
tas da Alínea XVIII e Notas 82-1 a 
82-4 ............................ 82.10 

Lâminas de chaves de fendas. (Vide 
Ferramentas intermutáveis de metais 
comuns; Notas da Alínea XVIII e 
Notas 82-1 a 82-4) .............. 82.05 

Lâminas e facas cortantes para máqui-
nas e aparelhos mecânicos. (Vide 
Facas e lâminas cortantes, etc.) .. 82.06 

Lâminas e seções de lâminas dei ceifei-
ras e de máquinas de cortar relva .. 82.06 

Lâminas para máquinas e aparelhos de 
barbear de uso manual, mesmo por 
acabar. (Videt Máquinas de barbear 
não elétricas; Notas da Alínea XVIII 
e Notas 82-1 a 82-4) ............ 82.11 

Lâminas, pontas e artefatos semelhan-
tes para ferramentas, constituídos por 
carburetos metálicos, aglomerados 

• 
por sinterização. montados nas ferra-
mentas intermutáveis para máquinas 
e para ferramentas manuais, mecâni-
cas ou não...................... 82.05 

Lâminas, tiras e semelhantes (imitações 
de palha vegetal), de matérias têx
teis sintéticas ou artificiais, quando 
a sua largura não ultrapassar cinco 
milímetros, quer sejam obtidas por 
passagem a'cravés duma fieira de se
ção achatada, quer resultem do corte 
de tiras ou fôlhas daquelas matérias, 
acondicionadas ou não para venda a 
varejo. (Vide Notas 51-1 e 51-4) 51.02 

Lâminas, varetas, pontas e artefatos se
melhantes para ferramentas, não 
montados, constituídos por carbure
tos metálicos (volfrâmio, molibdênio, 
vanádio, etc.), aglomerados por sin
terização. (Vide Notas da Alínea 
XVIII e Notas 82-1 a 82-4) ...... 82.07 

Lâmpadas de arco voltaico e respecti
vas partes e peças separadas. (Vide 
Lâmpadas e tubos elétricos e Notas 
da Alínea XIX) ................ 85.20 

Lâmpadas e tubos elétricos (de incan
descência ou descarga para ilumina
ção ou para' raios ultravioletas e in
fravermelhos) etc., e suas partes e 
peças separadas (quaisquer que se
jam as aplicações particulares a que 
se destinem), com exclusão das lâm
padas em forma de faróis, construí
das para serem encaixadas direta
mente na carroçaria de automóveis, 
da Posição 85.09, e das lâmpadas e 
tubos eletrônicos, etc., da Posição 
85.21. (Vide Lâmpadas e tubos elé
tricos de incandescência, etc.; Lâm
padas e tubos elétricos de descarga, 
etc.; Lâmpadas e tubos elétricos de 
raios ultravioletas ou infravermelhos. 
etc.; Lâmpadas de arco voltaico, 
etc.; Lâmpadas elétricas empregadas 
em fotografia para produzir luz-re
lâmpago; Partes e peças separadas 
das lâmpadas e tubos, etc.; Notas 
da Alínea XIX) ................ 85.20 

Lâmpadas e tubos elétricos de raios 
ultravioletas ou infravermelhos, de 
todos os tipos. e respectivas partes 
e peças separadas. (Vide Lâmpadas 
e tubos elétricos e Notas da Alí-
nea XIX) ...................... 85.20 
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para escrever e desenhar. de alfaiate 
e para bilhar (sem revestimento ou 
revestidos de uma simples tira pro
tetora de papel. com revestimento 
protetor rígido. de madeira. etc .• 
(lU ornamentados. envernizados. pro
vidos de borracha. etc.). de compo
sição variável. dependendo do uso 
a que se destinem. bis como; lápis 
de ardósia. giz branco natural. que 
se obtém por Ecrração ou corte; giz 
artificial. aglomerado ou não com 
corantes; carvão para desenho; lápis 
para pintura a pastel e lápis vulga
res: minas para lápis e lapiseiras; lá
pis para litografia e lápis cerâmi
cos; giz de alfaiate e giz para bilhar: 
(com exclusão do cré em bruto. da 
Posi<:;ão 25.08; dos lápis com pro
priedades medicamentosas. da Po
sição 30.03; dos lápis para sobran
celhas. pinturas de rosto e carac
terização. da Posição 33.06; e das 
lapiseiras esferográficas. da Posiç2ío 
98.(3). Vide Notas 98-1. 98-2 

e 98-3 .......................... 98.05 

Lápis com proprkdades 1uedicamento
sas (contra dores de cabeça. hemos
táticos. etc.). Vide Notas IX-2. 18-1. 
30-1 e 30-2 .................... 30.03 

Lápis de caracterizaçã.o. (Vide Notas 
IX-2. 30-2. 33-1 e 33-2) .......... 33.06 

Lápis de ponta de diamante. para cor
tar vidro. (Vide Ferramentas e apa
relhos de uso manual não especifi
cados; Notas da Alinea XVIII e 
Notas 82-1 a 82-4) .............. 82.04 

Lapiseira3 esferográficas e lapiseiras 
cem uma ou várias minas, mesmo 
com minas sobressalentes contidas no 
interior. (Vide Canetas. etc.) .... 98.03 

Lápis hemos tático para barba. (Vide 
Not2S IX-2. 30-1 e 33-2) ......... 33.06 

Lápis para sobrancelhas. (Vide Notas 
IX-2. 30-2.33-1 e 33-2) .......... 33.06 

Latão (lig3 metálica de cobre e zin
co). apresentando-se sob várias de
nominações e composições (latão

alfa. com menos de 35% de zinco: 
latão-alfa-beta. liga de zinco com 
38 a 46% de cobre; latão-beta. liga 
de cobre com 46 a 49% de zinco; 
latão branco. liga com 65% de 

estanho. 28 a 30% de zinco e 3 a 

6%. de cobre; latão de forja. liga de 
cobre e zinco; latão vermelho. ·liga 
com 85% de cobre e 15% de zinco). 
Vide Nota XVIII-3. 

Latas, caixas e outros recipientes seme
lhantes, de alumínio, utilizados espe
cialmente no transporte ou acondi~ 
cionamento de gêneros alimentícios. 
em substitui(:ão às de fôihas-de-flIan-
dres. etc ........................ 76.10 

Latas, caixas e outros recipientes se
melhantes, de chapa de ferro ou de 
aço, para transporte ou acondiciona
mento de gêneros alimentícios (man
teira. leite. cerveja. conservas. bis
cautos. chá, etc. ou de outros pro
dutos. como fumo. cigarros. encáus-
ticas. medicamentos. etc.) ........ 73.23 

Látex, naturais ou sinüSticos, adiciona
dos de outras matérias. e as soluções 
de borracha natural ou sintética. não 
vulcanizC1c12, C~l solventes, COln ou 
sem adição de outras matérias (sem 
que a adição dessas matérias lhes 
dê característica., mais específicas 
ou lhes tire a caracterísEca especial 
de artefato de borracha natural ou 
sintétíca não vulcanizada) ........ 40 06 

Látex sintético. (Vide Borrachas sin~ 
téticas) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40.02 

Legumes e hortaliças dessecados, desi
dratados ou eV3yorados, inclusive es
magados ou pulverizados. mas sem 
outro preparo, quando acondiciona
dos em recipientes. embalagens ou 
envoltórios. destinados à apresenta-
ção do produto. (Vide Nota 7-1) 07.04 

Legumes e hortaliças frescos (Sumos 
não fermentados. sem adição de ál
cool. com ou sem adição de açú-
car de). Vide Notas 7-1; 20-1 e 20-2 20.07 

Legumes e hortaliças preparados ou 
conservados, sem vinagre nem ácido 
acético. (Vide Notas 7-1. último pa-
rágrafo. 20-1 e 20-2) ............ 20.02 

Legumes, hortaliças e frutas, prepara
dos ou conservados em vinagre ou 
em ácido acético. com ou sem sal. 
especiarias. mostarda .ou açúcar. 
(Vide Notas 7-1. último parágrafo. 
20-1 e 20-2) .................... 20.01 

Leite. (Vide Produtos provenientes da 
substituição no leite. etc.). 
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manuais 
e 82-4) 

e Notas 82-1. 82-2. 82-3 

Limas rotativas. (Vide Ferramentas 
intermutáveis de metais comuns; No
tas da Alínea XVIII e Notas 82-1 
a 82-4) ....................... . 

Limonadas purgativas. (Vide Medica
mentos e Notas IX-2. 18-1. 30-1 e 

82.03 

82.05 

30-2) ........................... 30.03 

Limpador de pára-brisas ou limpa
vidros, simples ou duplos. com motor 
elétrico. para bicicletas a motor. mo
tocicletas e automóveis. e respecti
vas partes e peças separadas. (Vide 
Aparelhos elétricos de iluminação 
e sinalização. etc.) .............. 85 . 09 

Limpa-vidros e dispositivos contra 
geada e contra nevoeiro. elétricos, 
para aeronaves. veículos de estra
das de ferro e outros veículos 
(compreendendo embarcações). com 
exclusão dos aparelhos para velo
cípedes e automóveis. da Posição 
85.09. (Vide Máquinas e apare-
lhos elétricos não especificados) ., 85.22 

Limpa-vidros não elétricos, com mo
tor (hidráulicos, pneumáticos, etc.), 
para qualquer veículo (compreen
dendo aeronaves e navios) e in
clusive as hastes e limpadores mon
tados. desde que se reconheça que 
se destinam a limpa-vidros não elé
tricos (caso contrário. devem clas
sificar-se pelas Posições 85.09 ou 
85.22). Vide Máquinas. aparelhos 
e instrumentos mecânicos. não especi
ficados; Notas da Alínea XIX e No-
tas 84-1. 84-2 e 84-4 ............ 84.59 

Lincrusta (papel bastante espêsso. ge
ralmente granuloso. para imitar cou
ro ou madeira. estampado. com dese
nhos. etc.. destinado principalmente 
a ornamentação de paredes e teto) . 
Vide Notas 48-4. 48-5 e 48-8 .... 48.11 

Lincrusta (Produtos semelhantes a). 
em geral de contextura mais sólida. 
superfície lisa e maior largura. utili-
zados no revestimento de pavimentos 48.12 

Lingoteiras ( excetuados os moldes da 
Posição 84.60 e as lingote iras de 
material refratário da Posição 
69.03). Vide Máquinas e aparelhos 
para acearia. fundição. etc. ....... 84.43 

Linguiças, salsichas, morcelas, etc., 
quando acondicionadas em recipien
tes. embalagens ou envoltórios. desti-
nados á apresentação do produto. 
(Vide Nota 16-1) .............. .. 

Linhissulfitos . (Vide Nota 38-1) ... . 

Linho e rami. (Vide Linho penteado; 
Rami penteado; Fios de linho ou de 
rami; Tecidos de linho ou rami). 

16.01 

38.06 

Linho penteado, mas não fiado ...... 54.01 

Linimentos anti-solares. (Vide Notas 
IX-2. 30-2. 33-1 e 33-2) .......... 33.06 

Linóleos para qualquer uso, cortados 
ou não (constituídos por um supor
te de matérias têxteis revestido. em 
uma das faces. de uma pasta que 
consiste numa mistura de óleo de 
linhaça oxidado. resinas e gomas. 
adicionada de cargas e. ordinária
mente. de pigmentos corantes). des
tinados a tapêtes de casa ou para 
forrar paredes. móveis. etc.. bem 
como ao fabrico de palmilhas para 
calçado. (Vide Notas XIV-6. 
XIV-7 e 58-1) .................. 59.10 

Linoxina (produto elástico de oxida
ção. que se obtém a partir do óleo 
de linhaça e se emprega no fabrico 
do linóleo). Vide Notas 39-3 e 32-4 39.06 

Líquidos alimentares, não alcoólicos, 
suscetíveis de consumo direto como 
bebidas. (Vide Notas 18-1 e 22-1) 22.02 

Líquidos para freios e para transmis-
sões hidráulicas, que contenham 
proporção de óleos de petróleo ou 
de xistos igualou superior a 700fo. 
em pêso. (Vide Notas 27-1 e 27-3; 
Isenções) .. . .. .. . . .. .. . . .. . . . . .. 27.10 

Líquidos para freios, exceto os da Po
sição 27.10. (Vide Líquidos para 
transmissões hidráulicas e Prepara
dos das índústrias químícas ou in-
dústrias conexas) ................ 38. 19 

Líquidos para transmissões hidráulicas 
que contenham proporção de óleos de 
petróleo ou de xistos igualou su
perior a 70% em pêso. (Vide Isen-
ções) ........................... 27.10 

Líquidos para transmissões hidráulicas, 
que podem ser constituídos por mis
turas de óleo de rícino. de etilglicol 
ou de ricinoleato de glicol e de ál-
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Lunetas e miras telesc6plcas ou de pon~ 
taria e visores com reflexão para ar~ 
mas de fogo, quando isolados. 
(Vide Aparelhos ou instrumentos de 
ótica não especificados nem compre~ 
endidos, etc.) ................... 90.13 

Lupas de bôlso, de mesa, etc. (Vide 
Aparelhos ou instrumentos de ótica 
não especificados .etc.) ........... 90.13 

Lustres, candelabros, candeeiros, etc. 
(de cabeceira. de mesa. castiçais. 
etc.) e respectivas partes, de maté~ 
rias cerâmicas ( corpos. pés. bases. 
conchas. quebra~luz. etc.). Vide Ar~ 
tefatos de matérias cerâmicas utili~ 
zados para ornamentação e adõrno 
de habitações. etc. ...... . . . . . . .. 69.13 

Lustres, candelabros, candeeiros, etc .• 
e respectivas partes, de mármore, de 
alabastro. de pórfiro. de basalto e 
de outras pedras de cantaria. (Vide 
Manufaturas de pedras de cantaria) 68.02 

Lustres-de-veneza, caracterizados pe~ 
los seus numermos ornamentos e 
pingentes de vidro ou cristal. mas 
que têm necessàriamente uma arma~ 
dura metálica. (Vide Artigos de vi~ 
dro para iluminação. etc.) .......• 10. 14 

Lustres e outros artigos de ilumina~ 
ção, de madeira. (Vide Artigos para 
iluminação. etc.) .•............... H. 21 

Lustres metálicos, mesmo ornamenta
dos com arandelas, pingentes ou 
outros acessórios de vidro. (Vide 
Artigos de lampadaria e aparelhos 
de iluminação. etc.; Notas da Alinea 
XVIII e Nota 83~1) .............• 83.07 

Lustros líquidos (polimentos líquidos) 
ou preparações semelhantes para as 

indústrias de cerâmica. esmaltaria ou 
vidraria. (Vide Notas 32~1 e 32.5) 32.08 

Luvas de borracha vulcanizada não 
endurecida, para qualquer uso. (Vide 
Nota 40-8) ................. .... 40. 13 

Luva. de couro ou peles, forradas ou 
guarnecidas com peles em cabelo na~ 
turais ou artificiais. (Vide Vestuã~ 
rio e acessórios e Notas 42~2 e 42·3) 42.03 

Luvas de malha não elástica forradas 
interiormente de peleteria natural, 
ou que apresentem partes exteriores 
de peleteria natural. que não sejam 
iimples guarnições ...............• 43.03 

Luvas de malha não elástica fortadas 
interiormente de peleteria artificial. 
ou que apresentem partes exteriores 
de peleteria artificial. que não sejam 
simples guarnições ............... 43.1>4 

Luva e semelhantes de malha não elã~ 
tica, sem borracha, acabados ou não, 
completos ou não. inclusive suas par~ 
tes componentes. (Vide Notas 60·2 
e 60~) ........................ 60.02 

Luvas, inclusiTe luvas para espOrte 
(boxe. esgrima, críquete. baschol, 
etc.) e de proteção, de couro natural. 
reconstituído ou artificial. (Vide No~ 
tas i2·2 e i2~3) ................ 42.03 

Luvas, meias e artefatos semelhantes, 
exceto de malha. (Vide Notas 61~1 
e 61~5) ......................... 61.10 

Luva. para fricções e luvas de touca~ 
dor, de malha não elástica sem bor-
racha ........................... 60.05 

Luz-relâmpago (Produtos utilizados 
na produção da). Vide Notas IX~2. 
31~1 e 37~2 ..................... 31.08 
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Madeira reconstituída (que se obtém 
aglomerando aparas e outros des
perdícios de madeira com resinas ar
tificiais ou outros aglutinantes or-
gânicos) ........................ 44.18 

Madeiras chamadas «artificiais ou re
constituídas» (obtidas de lascas, ser
ragens, farinha de madeira ou ou
tros resíduos lenhosos, aglomerados 
com resinas naturais ou artificiais ou 
com outros produtos orgânicos), em 
pameIS, pranchas, blocos e seme-
lhantes .......................... 44.18 

Madeiras chamadas «melhoradas» ou 
«beneficiadas», em painéis, blocos e 
semelhantes. (Vide Nota 44-3) .... 44.17 

Madrepérola ou nácar, trabalhado, em 
chapas, varetas, peças, cortadas em 
determinada forma, mesmo a quadra
da ou retangular, ou, ainda, polidas, 
esmerilhadas, fresadas, torneadas, 
perfuradas, etc., inclusive os discos 
de madrepérola, mesmo polidos, que 
não apresentem características de es
boços de botões, e as pérolas deno
minadas "de Jerusalém", mesmo en
fiadas (pérolas irregulares de nácar 
simplesmente perfuradas, mas nem 
polidas nem calibradas), desde que 
não tenham sofrido qualquer outra 
obra. (Vide Manufaturas de madre-
pérola; Botões, etc. e Nota 95-1) 95.02 

Magnésio (óxido - magnésia -, hi
dróxido, peróxido) .. . . . . . . . . . . .. 28-18 . 

Magnésio. (Vide Barras, perfis, fios, 
etc.; Artefatos de magnésio). 

Magnésio em bruto, em lingotes, pães, 
chapas, cubos, etc. (Vide Notas da 
Alínea XVIII) ................... 77.01 

Magnetos (compreendendo os dínamos
magnetos e os magnetos volantes), 
tais como magnetos com armadura 
rotativa e magnetos com armadura 
fixa, e respectivas partes e peças 
separadas. (Vide Aparelhos e dis
positivos elétricos de ignição, etc., 
Notas da Alínea XIX e Nota 85-2) 85.08 

Maiôs de teatro, de matha não elástica 
sem borracha, que revestem ao mes
mo tempo os pés, as pernas e o 
corpo ........................... 60. 04 

Malas, cigarreiras, estojos de bô!so e 
semelhantes, com caraceterísticas de 
objeto de uso pessoal, de aluminio. 

(Vide Artefatos de alumínio, não es-
pecificados) ..................... 76.16 

Malas de viagem\ sacos de mão e arti-
gos semelhantes, de cestari~. (Vide 
Artefatos de cestaria) ............ 46.03 

Malas, maletas, sacos, sacolas, etc. de 
couro natural, artificial ou reconsti
tuído, fibra vulcanizada, cc\rtão, te
cidos ou fõlhas de matérias plásticas 
artificiais, com partes ou guarnições 
de metais, ou não, etc. (Vide Arti-
gos de viagem e Notas 42-1 e 42-2) 42.02 

Malha elástica. (Vide Tecidos em 
peça e outros artigos, de malha e!ás- ' 
tica) ............................ 60.06 

Malha t;Ião elástica. (Vide Tecidos de 
malha não elástica; Luvas e seme
lhantes de malha não elástica; Meias 
e artigos semelhantes de malha não 
elástica; Roupas interiores de malha 
não elástica; Roupa exterior, seus 
acessórios e outros artigos, de. ma
lha não elástica). 

Malte. (Vide Extratos, Preparações, 
Diástase, Doces, Leite maltado, Ali
mentação infantil, Usos dietéticos ou 
culinários) . 

Malte torrado, apresentado como su
cedâneo do café, contendo café em' 
qualquer proporção. (Vide Nota 
21-1) ... , .................•.. ; .. 09.01 

Malte torrado, apresentado como suce~ 
dâneo do café, não contendo café. 
(Vide Nota 21-1) ................ 21.01 

«Malton» (bebida fermentada que tem 
por base extrato de malte e bõrra 
de vinho). Vide Nota 22-2 ...... 22.07 

Maltose. (Vide Nota 17-1) ........ 17.02 

Maltose. (Vide Açúcares quimicamen-
te puros) ....................... 29 .43 

Mancais. (Vide Suportes de mancais, 
etc.) ........................... 84.63 

Manequins e semelhantes (utilizados 
em costuril), de qualquer matéria, 
inclusive os modelos em tamanho na
tural do corpo hUlpano, e, <ias reli~ 
pectivas partes, que se usam princi
palmente para mostruário de peças 
de vestuário, chapéus, meias, luvas, 
etc., bem como os utilizados por pin~ 
tores e escultores ou por estudantes 
de medicina, com exclusão, porém, 
das silhuetas, tabuletas ou cartona
gens que, às vêzes, se empregam 
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Manufaturas de âmbar reconstituído ou 
ambróide, que se obtêm por mode~ 
lação de desperdícíos de âmbar aglu~ 
tina dos e quando não se apresentem 
em chapas. varetas e semelhantes. 
que apenas tenham sofrido trabalho 
mais adiantado do que a simples mo~ 
delação. (Vide. quanto à enumera~ 
ção. Manufaturas de âmbar natural; 
Nota 95~1) ...................... 95.07 

Manufaturas de amianto (inclusive ar~ 
ma das. diferentes da Posição 68. 14). 
tais como: fios. cordões. cordas. tran
ças. fitas. tecidos. feltros. papéis. 
cartões. vestuário. juntas. tubos. go
teiras. uniões. recipientes. varetas. 
bainhas. ladrilhos. azulejos. chapas 
filtrantes. chapéus e semelhantes. cal
çado de proteção para bombeiros. 
para defesa aérea. para operários. 
luvas. máscaras. etc.. colchões. es
cudos. panos para apagar incêndios. 
cortinas e cenários de teatro. botas e 
cones de ferro revestidos de amian
to. para combate a incêndios. (Vide 
Artefatos de amianto e Manufatu
ras de matérias minerais. da Posição 
68.07) . ....................... 68.13 

Manufaturas de amianto-cimento, celu
lose-cimento e semelhantes. podendo 
apresentar-se coradas na massa. en
vernizadas. estampadas. esmaltadas. 
ornamentadas. perfuradas. limadas. 
aplainadas •. alisadas. polidas. traba-
lhadas de qualquer outra forma ou 
reforçadas com metal. (Vide Manu-
faturas de matérias minerais.da Po
Posição 68.07) .•............... 68.12 

Manufaturas de ardósia natural ou 
aglomerada, tais como ladrilhos de 
revestimento e lajes (para edifícios. 
pavimentação. instalações químicas. 
etc.). polidos ou com qualquer ou
tro trabalho. pequenos cubos desti
nados ao fabrico de mosaicos. ga
melas. reservatórios para fontanários 
e outros. pias. valetas e mesas de 
chaminés. ínclusive as ardósias tra
balhadas para telhados e fachadas. 
e as obras de ardósia aglomerada. 
(Vide Notas 68-1 e 68-2) ........ 68.0; 

Manufaturas de asfalto ou de produtos 
semelhantes (pez de petróleo. breu, 
etc.). tais como: ladrilhos. chapas. 
painéis. azulejos. tijolos. blocos. etc .• 
obtidos por pressão ou fusão; tubos 

e recipientes vazados ou moldados; 
puxadores de porta ou cabos de di~ 
versos utensílios; chapas para cons
trução formadas por diversas cama~ 
das de tecidos ou de papel. impreg
nadas de asfalto ou produtos seme~ 
lhantes; tubos de asfalto reforçados 
ou revestidos de metal. quando o 
asfalto lhes confira um caráter es~ 
sencial. (Vide Chapas para cons-
trução. etc. e Nota 68-1) ........ 68.08 

Manufaturas de azeviche ou âmbar ne
gro ( essencialmente joalharia falsa 
ou de fantasia). tais como: pulsei
ras. anéis. broches. etc. (Vide Aze-
viche ou âmbar negro e Nota 95-1) 95.07 

Manufaturas de borracha endurecida ou 
ebonite (não incluídas em outros Ca
pítulos da Tabela). tais como: 
cubas. tinas. cabos para artigos de 
cutelaria. punhos. botões de coman~ 
do para qualquer aplicação. acess~ 
rios de tubos. rôlhas. artigos de hi
giene. etc.. bem como as fôlhas ou 
tiras cortadas em forma que não seja 
a quadfilda ou retangular e. ainda. 
os artefatos da Posição 40.15' que 
tenham sido perfurados. fresados. 
torneados ou trabalhados de qual~ 
quer outra; forma. (Vide Nota 10-3) 40.16 

Manufaturas de borracha vulcanizada, 
não endurecida (não compreendidas 
nas demais posições do Capítulo 10. 
nem em qualquer outra posição mais 
específica da Tabela). tais como: 
pulseiras elásticas. ligaduras de bor~ 
racha. borrachas de apagar. bôlsas 
para taba-co; letras. algarismos e se
melhantes. para carimbos; rôlhas. ro~ 
delas para frascos; tapêtes de banho 
e outros. exceto os tapêtes de forma 
quadrada ou retangular. cortados em 
fôlha sem outro trabalho, ou com 
simples trabalho à superfície (Vide 
Nota 10-9); colchões e coxins pneu
máticos, discos, rodelas e juntas pró
prias para usos técnicos (vide Nota 
90-1 .. a"); chapas. fôlhas ou tiras 
cortadas em forma que não seja qua
drada ou retangular e artefatos do 
gênero dos que se classificam na Po
sição 10.08. mas que tenham sido 
fresados. torneados ou trabalhados 
por qualquer outra forma; garrafas. 
baldes. funis e artefatos semelhan
tes. de guta-percha .. não vulcaniza
da". que se empregam na manipula~ 
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tura; camafeus e incrustações de ma
drepérola; artefatos para serviço de 
mesa. cQmo pequenas colheres e des
cansos para talheres; artefatos cha
peados -ou incrustados de madrepé
rola. quando a chapà ou incrustação 
der ao produto obtido a sua princi
pal característica. como caixas. esto
jos e baús. de madeira. incrustados 
ou chapeados). com exclusão dos ar
tefatos que provenham de conchas 
que não sejam de madrepérola. da 
Posição 95.05. e das enumeradas na 
Nota 95-1. (Vide Madrepérola ou 
nácar. etc.) ...................... 95.02 

Manufaturas de marfim e respectivos 
esboços, tais como: pequenos obje
tos que sirvam para adôrno pessoal. 
como anéis. pulseiras. colares. pen
dentes. broches e brincos; cigarreiras 
e charuteiras; tabaqueiraS. caixas de 
pó-de-arroz. rosários. fivelas. esto
jos para '"maquillage". estojos para 
óculos. etc.; armações e cabos de 
escôvas e pincéis. quando isolados; 
caixas. cofres. bomboneiras e caixas 
protetoras . para relógios; cabos de 
ferramentas. facas. garfos. navalhas 
de barba. etc .• do Capítulo 82. quan
do isolados; facas de cortar papel 
ou de abrir e os sinêtes; molduras. 
quando isoladas; capas para livros; 
objetos religiosos; agulhas de cro
ché e de fazer meia; calçadeiras. ar
tefatos para serviço de mesa. como 
descansos para talheres. pequenas co
lheres e descansos para pratos; obje- _ 
tos próprios para ornamentação de 
interiores. como estatuetas. dentes de 
animais esculpidos e outras esculturas 
que tenham caráter comercial; bem 
como os artefatos chapeados ou in
crustados de marfim. quando a cha
pa ou incrustação der ào produto 
obtido a sua principal característica. 
como caixas. estojos e baús. de ma
deira. incrustados ou chapeados. 
(Vide Marfim trabalhado, etc. e 
Nota 95-1) ...................... 95.03 

Manufattlras de matérias cerâmicas. 
não especificadas. (Vide Artefatos 
de produtos cerâmicos. não compre
endidos em nenhuma das Posições 
do Capítulo 69 nem de qualquer ou-
tro Capítulo da Tabela) .......... 69.14 

Manufaturas de matérias minerais para 
usos calorifugos oU acústicos ( com 

exclusão das compr,eendidas nas Po
sições 68. 12. 68. 13 e no Capítulo 
69). ta,is como chapas, tijolos. la
drilhos. tubos. cordas e enchimentos, 
corados ou não. artificialmente. na 
massa. impregnados ou não de subs
tâncias ignifugas. providos ou não 
de armadura metálica. reforçados ou 
não com papel .................. 68.07 

Manufaturas de matérias vegetais para 
entalhe (desde qUe se não reconhe
çam como partes ou peças separadas 
de obras exclui das do Capítuló 95 e 
para as quais estejam previstas ou
tras Posições). inclusive os artefa
tos chapeados ou incrustados de ma~ 
térias vegetais para entalhe quando 
o elemento chapa ou incrustação der 
ao produto obtido a sua principal' 
característica. tais como: pequenos 
objetos que sirvam para adôrno pes-' 
soaI. como anéis. colares. pendentes, , 
brincos e broches.' objetos 'próprios 
para ornamentação de interiores, 
como estatuetas. discos mesmo poli
dos que não apresentem característi
ca de esboços e botões. (Vide Maté~ 
rias vegetais para entalhe; Botões. 
etc.; Nota 95-1) ....... ,......... 95.06 

Manufaturas de misturas à base de 
amianto ou de amianto e carbonato 
de magnésio. (Vide Misturas à base 
de amianto. etc.) ................ 611.13 

Manufaturas de osso e respectivos es· 
boços. (Vide, quanto à enumera
ção, «mutatis mutandis», Manufatu
ras de marfim; Osso trabalhado. etc.; 
Nota 95-1) ...................... 95.04 

Manufaturas de pasta de papel, papel, 
cartolina, cartão ou pasta de celu-' 
lose, não compreendidas nas Posi
ções. anteriores do Capítulo 48. nem 
delas excluídas. abrangendo não só 
os artefatos que sofreram obra mais 
completa do que o simples recorte. 
mas também certos artigos que. em
bora simplesmente recortados. se 
apresentem com forma específica. a 
qual. sob o ponto de vista do seu 
emprêgo, desempenhe função mais 
importante do que a matéria de que 
são constituídos (tais como: fichas 
impressas para máquinas estatística,s; 
papel com diagramas para apare
lhos registradores. em carretéis ou 
em fôlhas; papéis, cartolinas e car-
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cortar papel ou de abrir cartas e 
os sinêtes; molduras. quando isola
das; objetos próprios para ornamen
tação de interiores. como estatuetas. 
etc.; calçadeiras. etc.; artefatos cha
peados ou incrustados de tartaruga. 
se o elemento chapa ou incrustação 
der ao produto obtido a sua princi
pal característica); com exclusão dos 
artigos mencionados na Nota 95-1. 
(Vide Carapaças de tartaruga. etc.) 95.01 

Manufaturas de tripas, bexiga e ten-
dões (cordas de tripa, também co
nhecidas por categute. utilizadas. 
principalmente. no fabrico de raque-
tas de tênis. linhas de pesca e pe-
ças para máquinas), exclusive o ca-
tegute esterilizado para usos cirúr-
gicos e as cordas de tripa acondi
cionadas para instrumentos musicais -i2. 06 

Manufaturas de turfa (chapas, cober
turas. vasos para cultura de plan-
tas. chapas para construção. etc.) .. 68.16 

Manufaturas moldadas oU entalhadas 
de cêra natural (animal ou vegetal). 
mineral ou artificial, de parafina, de 
estearina, de gomas ou resinas na
turais (capaI, colofônia, etc.), de 
pastas de moldar e demais manufa
turas moldadas ou entalhadas, não 
especificadas nem compreendidas em 
outra Posição da Tabela. inclusive a 
gelatina sem endurecer trabalhada. 
diferente da compreendida na Posi
ção 35.03. e respectivas manufatu
ras (com exceção. porém. dos arte
fatos de matérias plásticas do Ca
gitulo 39; dos de ebonite. do Capí
tulo 40; dos de gelatina não endu
recida. da Posição 35.03 e do Ca
pítulo 49; das matérias simplesmente 
modeladas em blocos. cubos. chapas. 
barras. varetas. etc.. mesmo que 
apresentem relevos ou impressões ob
tidas no decurso da modelação; das 
velas. círios. pavios e artefatos se
melhantes - inclusive as cordas 
para ventilação de moldes de fundi
ção - de cêra. parafina ou estea
rina. da Posição 34.06; das pastas 
para modelação. que se apresentem 
sortidas ou se destinem a brinquedos. 
e da "cêra" para dentistas em for
ma de ferradura. pequenas chapas. 
varetas e semelhantes. da Posição 
34.07; das obras moldadas de turfa. 
da Posição 68. 16; dos caracteres de 

Imprensa que tenham como base ge
latina não endurecida. da Posição 
84.34; dos modelos de cêra ou ou
tros modelos representativos de par
te do corpo humano. de animais ou 
de vegetais. para demonstração. da 
Posição 90.21; do lacre para escri
tório e para garrafas e da massa que 
tenha por base gelatina para repro
duções gráficas. para rolos de im
prensa e usos semelhantes. da Po
sição 98.09). Vide Artefatos mo
delados ou talhados de cêra natural. 
etc.; Artefatos de parafina; Artefa
tos de pasta para modelação; Gela
tina não endurecida; Imitação de flô-
res. folhagem e frutos. etc; Nota 95-1 95.08 

Manufaturas não especificadas das 
matérias das Posições 39. OI a 39.06 
(matérias plásticas artificiais. éteres 
e ésteres da celulose e resinas arti
ficiais). Vide Artefatos e produtos 
de matérias plásticas. etc.. e Arte-
fatos de matérias plásticas. etc. 39.07 

Manufaturas, total ou parcialmente de 
metais preciosos ou de folheados de 
metais preciosos, que não consti
tuam artefatos acabados. esboços, 
artefatos incompletos. nem partes de 
artefatos de bijuteria ou joalheria 
(Posição 71.12) ou de ourivesaria 
(Posição 71. 13). nem estejam in
cluídos no número dos artefatos enu
merados na Nota 71-3. (Vide Arte
fatos diversos de metais preciosos. 
etc .. e Notas 71.2. 71-3. 71-5 e 
71-6) ........................... 71.1-t 

Mapas e cartas geográficas, hidrográfi
cas, astronômicas, etc. (Vide Manu-
faturas cartográficas) ............ -i9.05 

Mapas, plantas e globos, em relêvo, 
que não sejam obtidos por impressão 90.21 

Maquinaria. (Vide Máquinas). 

Maquinaria para a indústria de moa-
gem, destinada a esmagamento de 
grãos. tais como moinhos com mós 
de pedra. moinhos de cílindros, con
versores. desagregadores e acelera-
dores de moagem. alimentadores. etc., 
e respectivas partes e peças sepa-
radas. (Vide Máquinas. aparelhos 
e instrumentos para a indústria de 
moagem. etc.; Notas da Alínea XIX 
e Notas 84-1. 84-2 e 84-4) ....... 8~.2!) 
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lhos para centrar vidros de óculos; 
bancos micrométricos; dinamômetros; 
vibrógrafos (aparelhos de funciona
mento mecânico); aparelhos para ve
rificação de matérias têxteis (doba
douras especiais para determiliação 
do número de um fio. torciômetros 
e torciógrafos. tensiômetros. apare
lhos para verificação da regularida
de dos fios); rugosímetros ou rugô
metros e aparelhos semelhantes; má
quinas para verificar engrenagens; 
instrumentos para medir, a refração 
de cozedura sôbre amostras espe
ciais de argila. etc.; (com exclusão. 
porém. dos aparelhos e instrumen
tos de astronomia e de cosmografia. 
da Posição 90.06; dos microscópios 
e outros aparelhos. das Posições 
90.11 e 90.12; dos aparelhos e ins
trumentos de geodésia. topografia e 
fotogrametria. da Posição 90.14; dos 
aparelhos e instrumentos para me
dicina. cirurgia. etc.. da Posição 
90.17; das' máquinas e' aparelhos 
para ensaios mecânicos de materiais. 
da Posição 90.22; dos aparelhos e 
instrumentos de medir. verificar. ou 
regular fluidos e outros aparelhos 
da Posição 90.24; dos aparelhos e 
instrumentos elétricos de medida. da 
Posição 90.28). e respectivas partes 
e peças separadas. (Vide Notas 
90-1. 90-2. 90-3. 90-5. 90-6 e 90-7) 90.16 

Mãquinas,aparelhos e instrumentos di
versos, tais como: umidificadores e 
desumidificadores de ar. com exce
ção dos aparelhos das - Posições 
84.12. 84.15 e 84.21; amortecedo
res mecânicos e hidráulicos. com ex,
ceção dos do tipo utilizado nos veí
culos automóveis. aviões e outros 
veículos da Alínea XX; dispositivos 
de arranque de motores e os apare
lhos de lançamento das hélices dos 
aviões. mecânicos. hidráulicos. de ar 
comprimido. etc.. com exceção. po
rém. dos aparelhos elétricos da Po
sição 85.08; acumuladores hidráuli
cos. destinados a conservar. de re
serva. uma certa quantidade de água 
sob pressão para regular o débito 
ou a pressão de alimentação das 
máquinas hidráulicas; lubrificadores 
automáticos de máquinas. de bom
ba; máquinas para cortar e enrolar 
fõlhas de chá; aparelhos acetificado
res de vinagres. com dispositivos 

mecânicos; máquinas para colocar ca
beças em fósforos; máquinas e apa
relhos para alcatroar e revestir cas
caria. exceto os aparelhos de jato. da 
Posição 84.11; máquinas de reves
tir elétrodos para solda; máquinas 
para desguarnecer ou tornar a guar
necer rolos de gelatina para máqui
nas tipográficas; máquinas para es
tender emulsões sensibilizadas sôbre 
os respectivos suportes; máquinas 
para despolir vidro. com ,ácido; má
quinas e aparelhos para aparafusar 
ou desaparafusar e os aparelhos 
para sacar cavilhas e cubos de ro
das. com exceção das ferramentas do 
Capítulo 82 e dos pequenos apare
lhos manuais pneumáticos. da Posi
ção 84.49. ou eletromecânicos. da 
Posição 85.05; máquinas para con
servação de "pipe-lines" e outras 
canalizações semelhantes. compreen
dendo pequenas máquinas automo
toras para revestimento que. circu
lando sôbre os "pipe-lines". deca
pam o tubo. revestem-no de betume 
e recobrem-no com um enrolamento 
protetor. assim como as máquinas 
para limpar o interior dos "pipe
lines" deslocando-se elas próprias 
nos condutos sob a ação do fluido 
transportado; máquinas para enro
lar tiras para cardas em tambores; 
máquinas para fabricar solas de cor
das para alpargatas; máquinas de la
var. desengordurar e limpar o pó das 
penas. para colchoaria; máquinas 
para encher edredões e colchões. por 
aspiração ou. pressão; máquinas para 
aplicar abrasivos em suportes diver
sos. como tecidos. papéis. etc.; en
roladeiras de cabos e tubos flexíveis. 
que são utilizadas para bobinar ca
bos e cordaq1e de fios têxteis ou me
tálicos. cabos elétricos. tubos de 
chumbo. etc.; aparelhos para cortar 
ervas aquáticas. de funcionamento 
manual ou com motor; sinos de mer
gulhador e escafandros metálicos. 
munidos de mecanismos; giroscópios 
para estabilização de navios ou usos 
semelhantes. com exclusão dos apa
relhos do Capítulo 90; aparelhos de 
leme e de govêrno. para navios. com 
exceção dos lemes simples. geralmen
te da Posição 73.40; limpa-vidros 
não elétricos. com motor (hidráuli
cos. pneumáticos. etc.). para qual-
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Máquinas, aparelhos e instrumentos 
para tratamento de cereais e legu
mes secos na indústria alimentar 
(com exclusão do& aparelhos c1as~ 
si ficáveis nas Posições 84. 17 e 84.30 
e da maquinaria ou equipamento ru~ 
ral) , tais corno máquinas para des~ 
corticar cereais e legumes secos, 
máquinas para descorticar e glacear 
arroz, máquinas de fragmentar er~ 
vilhas, lentilhas, etc., aparelhos para 
achatar cereais, mesmo que apresen~ 
tem dispositivo auxiliar de aqueci~ 
mento, moinhos e esmagadores, e 
respectivas partes e peças separa~ 

das. (Vide Notas da Alínea XIX 
e Notas 84~1. 84~2 e 84~4) ....... M.29 

Máquinas constituídas pela combina
ção de máquinas de diferentes clas
ses, destinadas a funcionar conjun~ 
tamente e que constituem um único 
corpo, bem corno as máquinas com 
duas ou mais funções diferentes. 
(Vide regra da Nota XIX~5). 

Máquinas constituídas por baterias de 
clIindrOil com êmbolos que, em al
guns fornos, introduzem ou retiram 
as peças metálicas, desde que sejam 
nitidamente independentes. (Vide 
Máquinas e aparelhos elevatórios de 
carga, etc.; Notas da Alínea XIX 
e Notas M~l e 84~2) ............ 84.22 

Máquinas de aliar ou de polir facas 
de mesa e de cozinha, dos tipos co~ 
mumente utilizados em usos domés~ 
ticos, com motor elétrico incorpora~ 
do, de pêso não superior a 20 kg, e 
respectivas partes e peças separa~ 

das. (Vide Aparelhos eletromecâni~ 
cos de uso doméstico, etc.; Notas 
da Alínea XIX e Nota 85~3) •... 85.06 

Máquinas de alisar ou golrar chapas 
metálicas. (Vide Máquinas-ferra~ 
mentas para trabalhar metais etc.) • M . 45 

Máquinas de apontar lápis, compreen
dendo as máquinas de uso manual, 
mas com exclusão dos apontadores 
de lápis não mecânicos, da Posição 
82.13, ou, se possuem a caracterís~ 
tica de brinquedo. (Vide Máquinas 
e aparelhos de escritório, etc.; No~ 
tas da Alínea XIX e Notas 84~ I, 
84-2 e 84-4) ..................... 84 .54 

Máquinas de autenticar cheques. (Vide 
Notas da Alínea XIX e Notas 84~1, 
84-2 e 84-4) .................... 84.51 

Máquinas de barbear, de cortar cabelo 
ou de tosquiar, elétricas, com dispo~ 
sitivo elétrico incorporado (motor 
propriamente dito ou vibrador) e 
respectivas partes e peças separa~ 

das, com exceção, porém, dos apa~ 
relhos de cortar cabelo ou de tos~ 
quiar (Posição 82. 13) simplesmen~ 
te unidos por um veio flexível a um 
motor elétrico separado ( Posição 
85.01). Vide Notas da Alínea XIX 85.07 

Máquinas de barbear, de matérias plás~ 
ticas artificiais, que se apresentem 
sem lâminas ..................... 39.07 

Máquinas de barbear, não elétricas. 
aparelhos e respectivas peças sepa
radas, de metais comuns, e as lâmi~ 
nas mesmo por acabar (esboços em 
tiras), inclusive as máquinas de bar~ 
bear de uso manual que funcionem 
como as máquinas de barbear elétri
cas. (Vide Peças separadas metáli~ 
cas de máquinas de barbear; Lâminas 
para máquinas de barbear; Notas da 
Alínea XVIII e Notas 82~ I a 82-4) 82.11 

Máquinas de calcular de funcionamen
to manual ou que possuam um mo~ 
tor elétrico, '"relais" eletromagnéticos 
ou um sistema eletrônico (de bôlso 
ou de mesa, tais como os pequenos 
aparelhos com . réguas, cursores ou 
tambor que, em geral, só adicio
nam e subtraem, e as máquinas que 
permitam não só efetuar as quatro 
operações, mas também resolver pro
blemas, compreendendo os calcula
dores eletrônicos, que utilizam um 
sistema binário convencional e se 
prestam aos cálculos mais complica
dos), impressoras ou não impresso
ras, inclusive as máquinas de calcu
lar para previsão da altura e hora 
das marés, para aparelhos de tele
pontaria, etc., com exclusão das má
quinas de calcular que empreguem 
cartões perfurados, da Posição 84.53, 
dos instrumentos para cálculo da Po
sição 90.16, dos contadores de vol
tas, de produção, etc., da Po
sição 90.27. (Vide Notas da Alí~ 
nea XIX e Notas 84~1. 84-2 e 84-4) 84.52 

Máquinas,de calcular preços de bilhe
tes (que não sejam das que apre
sentam um dispositivo totalizador, da 
Posição 84.52, ou que funcionem 
por introdução de moedas, da Posi~ 
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nico. com dispositivo totalizador (in
clusive as máquinas de escrever de 
tipo normal munidas de um simples 
dispositivo totalizador. bem como as 
que procedem à organização de um 
índice de fichas de contabilidade sob 
a forma de entalhes ou perfurações. 
com exclusão das máquinas da Po

sição 84.53). Vide Notás da Alínea 
XIX e Notas 84-1. 84-2 e 84-4 .. 84.52 

Máquinas de escrever, sem dispositivo 
totalizador (máquinas de funciona
mento manual ou que possuam um 
motor elétrico, «relais» eletromagné
ticos ou' um sistema eletrônico). in
clusive as que' possam ser utilizadas 
para dactilografar as cêras dos dupli
cadores ou os clichês; de matérias 
plásticas ou de fôlhas metálicas. das 
pequenas máquinas de imprimir. tam
bém denominadas duplicadores; bem 
como as máquinas' automáticas de 
escrever (com exeJusão das de per
f~rar que servem para preparar as 
tiras das máquinas autoináticas e 
das máquinas de. escrever conhecidas 
por máquinas de compor .. da Posi,ção 
84.34). Vide Notas da Alinea XIX 
e Notas 84-1 •. 84-2 e 84-4 ........ 84.51 

Máquinas de estatística e semelhantes 
que empreguem cartões perfurados 
(série de máquinas. complementares 
umas das outras. que se utilizam. em 
geral. como um conjunto mecanográ
fico, para elaboração de estatísticas 
por meio de cartões perfurados. in
clusive as máquinas que asseguram 
a preparação e manipulação dos car
tões como< as que utililam os dados 
e traduzem claramente os resulta
dos), de funcionamento muitas vêzes 
eletromagnético ou eletrônico. tais 
como: perfuradoras (com exceção 
das da PosIção 84.54). verificado
ras. r!!produtoras .ou multiplicadoras. 
calculadoras, máquinas denominadas 
tradutoras ou intérpretes. seleciona
doras e classifiçadoras. tabuladoras; 
( com' função particular ou com di
versas funções acumuladas ou com
binadas. prestando-se ou não a ope
rações de contabilidade). Vide No
tas da AJ'inea XIX e Notas 84-1. 
84-2 .e 84-4 .................... 84 .53 

Máquinas de fazer café, de metais co-
muns, não elétricas, para uso domés-
tico. (Vide Moinhos de café, etc.) 82.08 

Máquinas de fazer café e geradores 
de vapor, mesmo aquecidos eletrica- -. 
mente. para cafés, restaurantes. can
tinas. etc., desde que não sejam dos 
tipos habitualmente empregados em 
uso doméstico ................... 84.17 

Máquinas de franquiar correspondên
cia ou de emitir «tickets» e seme
lhantes, com dispositivos totalizado
res, de funcionamento manual ou 
que possuam um motor elétrico, «re
lais» eletromagnéticos ou um sistema, 
eletrônico. (Vide Notas da Alínea 
XIX e Notas 84-1. 84-2 e 84-4) .. 84.52 

Máquinas de funções múltiplas (para 
atêrro. escavação ou perfuração do 
solo, etc.. especialmente destinadas a 
executar. acessõriamente. trabalhos 
próprios das máquinas da Posição 
84.22), tais como pás mecânicas, 
escavadoras do tipo "draglines". etc .• 
suscetíveis de serem utilizadas como 
guindastes. etc. JVide Notas da 
Alínea XIX e Nota 84-4) ........ 84.23 

Máquinas de fundir caracteres de im
prensa e de compor e de fabricar 
matrizes, chapas, cilindros, etc. (tais 
como matrizes. mesas.' para retificar 
e gravar caracteres, por meio de bi
seladora manual; máquinas automá
ticas de fundir caracteres. etc.; má
quinas de fundir filêtes. espaços em 
branco, etc.; componedores. rama de 
ferro fundido ou de aço. etc.; má
quinas de pré-composição. do gêne
ro monotipo; máquinas de compor e 
fundir caracteres separados. do tipo 
rototipo. bem como as do tipo Lu
dlow, linotipo. intertipo e "lino
graph", etc.; máquinas de escrever 
conhecidas por máquinas de compor; 
prensas especiais de sinais; flãs im
pressionadoS. máquinas para molda
gem de matrizes de estereotipia. apa
relhos pam fabrico de matrizes por 
leitura direta, máquinas para reves
tir de plombagina os sinais de cêra 
ou de matérias plásticas artificiais. 
etc.. máquinas de gravação por áci
do de chapas ou cilindros, máquinas 
para sensibilização dos zincos de 
.. oH-set". tinas de eletrólise e poli
mento para cilindros de heliogravura 
rotativa. etc.). e respectivas partes 
e peças separadas. (Vide Notas da 
Alínea XIX e Notas 84-1, 84-2· e 
84-4 -e Máquinas. aparelhos e ma-
terial de impressão) .............. 84.34 
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M.iqt:lnas de vazar e dz moldar para 
Clctalurgia, tais como máquinas que 
permitam sucessivamente o enchi
mento, resfriamento e desmoldagem, 
máquinas d~ vazar metais sob pres
são (com exceção das máquinas para 
moldagem sob pressão, por fritagem, 
de metais em pó, da Posição 84.59, 
e dos moldes metálicos ou de grafita 
natural da Posição 84.60), máqui
],as de vazar por centrifugação (com 
exceção dos moldes da Posição ... 
8i:. 60), e respectivas partes e peças 
separadas. (Vide Máquinas e apa-
relhos para acearia, etc.) ........ 84.43 

Máquinas descarregadoras de fornos 
de coque, desde que sejam nitida
mente independentes. (Vide Máqui
nas e aparelhos elevatórios de car
gas, etc.; Notas da Alinea XIX e 
Notas 84-1 e 84-2) .............. 84.22 

Máquinas desmontadas ou por montar, 
inclusive as incompletas. (Vide re-
gra da Nota XIX-4). 

Máquinas diversas de cortar; em fa
tias, carne, paio, toucinho, queijo, 
pão, frutas, legumes, etc. (inclusive 
as que, ao mesmo tempo, cortam e 
passam a manteiga no pão) , dos 
tipos utilizados comumente em usos 
domésticos, com motor elétrico incor
porado, de pêso não superior a 
20 kg, e respectivas partes e peças 
separadas. (Vide Aparelhos eletro
mecânicos de uso doméstico, etc.; 
Notas da Alínea XIX e Nota 85-3) 85.06 

Máquinas do tipo usado nos relógios de 
uso pessoal, acabadas. (Vide Me
canismos de volantes de pequeno 
volume, etc.) .•.............. :... 91. 07 

Máquinas e aparelhos a gãs, para sol
dar, cortar ou para têmpera super
ficial (apar:clhos que lançam um 
jato de chama muito quente provo
cada por combustão de um gás car
burante no seio de um jato de oxi
gênio ou de ar comprimido, ou, às 
vezes mesmo, por simples combus
tão do ferro, previamente levado ao 
mbro no seio de um jato de oxigê
nio, uti);zados para os fins citados 
e para outras operações que neces
sitem de uma chama muito quente, 
etc.), apresentando-se como apare
lhos de uso manual (maçaricos) ou 
como máquinas (compostas cssen-

-----------------------

cialmente de maçaricos, combinados 
com dispositivos para regulagem e 
orientação de bicos, e de maquinis
mos diversos, tais como carros, me
sas de alimentação, mandibulas, cor
rediças e braços articulados, para 
mé1!1terem, guiarem ou aproximarem 
<1S peças a trabalhar) e suas partes 
c peças separadas, com exclusão, 
porém, das máquinas e aparelhos 
para soldar que se não baseiem no 
princípio do maçarico (tais como 
lâmpadas de soldar, da. Posição 
82.04). das pistolas e outros apa
relhos pulverizadores de metal fun
dido, da Posição 84.21, das máqui
nas e aparelhos para soldar por 
meio de .ferros, da Posição 84.59 e 
das máquinas e aparelhos que uti
lizem, ao mesmo tempo, gases e ele
tricidade, tais como instalações de 
soldar pelo hidrogênio atômico, da 
Posição 85. 11 . (Vide Notas da 
Alinea XIX e Notas 84-1, 84-2 e 
84-4) ........................... 84.50 

Má,!uina!l e aparelhos auxiliares de im
pressão, exclusivamente destinados a 
funcionar com as máquinas de im
prensa, mesmo que se apresentem em 
separado (destinados a assegurar, 
durante ou após a impressão, deter
minadas operações complementares 
das fôlhas ou tiras de papel), tais 
como os elevadores de rimas de pa
pd, márginadores automáticos, recep
tores mecânicos de fôlhas, dobrado
ras, máquinas de colar, perfuradoras 
e máquinas de picotar, numeradores 
automáticos, máquinas de bronzear, 
etc., e respetcivas partes e peças se
paradas. (Vide Máquinas e aparelhos 
para impressão e artes gráficas; No- . 
taS da Alínea XIX e Notas 84-1, 
84-2 e 84-4) ................... , M.35 

Máquinas e apru:'elhos auxiliares para 
as máquinas da Posição 84.37 (que, 
embora com função própria, se em
preguem isolada ou concorrentemente 
com aquelas máquinas, para lhes con
ferir designadamente possibilidades 
suplementares ou, mais simplesmente, 
para garantirem mecânicamente um 
serviço especial, correlativo à fun
ção principal da máquina), tais 
wmo: cavaletes para órgãos, máqui
nas "Jacquard", maquinismos reduto
r~s de cartões, perfuradoras de car
toc~. mesmo elétricas, máquinas para 
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Máquinas e aparelhos de funç~s múl
tiplas, que efetuem simultâneamente 
operações indicadas na Posição ... 
84.22 e trabalhos próprios das má
quinas incluídas em outras Posições 
(diferentes da Posição 84.23), clas
sificam-se como a máquina cuja fun
ção principal caracterize o conjunto 
(como por exemplo os elevadores 
com dispositivos para selecionar, 
pesar, etc.). Vide regra da Nota 
84-4. 

Máquinas e aparelhos de jato de areia 
ou d~ vapor e aparelhos de jato 
semelhantes, podendo apresentar-se 
munidos de aspiradores destinados a 
eliminar poeiras nocivas em suspen
são. (Vide Aparelhos mecânicos 
para projetar, etc.; Notas; da Alínea 
XIX e Notas 84-1 e 84-2) ........ S4. 21 

Máquinas e aparelhos elétricos de so!
dar ou cortar ( de arco voltaico: 
aparelhos de solda pelo hidrogênio 
atômico, maçaricos cortadores oxielé
tricos de arco voltaico; de resistên
cia: máquinas d.l soldar ponta a 
ponta, inclusive as máquinas de sol
dar pela ação d.l faíscas, máquinas 
e aparelhos de soldar por pontos, 
inclusive os aparelhos portáteis de
nominados pistolas, que têm a forma 
de pinças, máquinas e aparelhos de 
soldar em linha, moUjuinas especiais 
de soldar, com, estanho, ferros para 
soldar manuais, aquecidos eletrica
mente), podemdo a apan:lhagem de 
alimentação, nas máquinas fixas, en
contrar-se integrada na própria má
quina; e respectivas pams e peças 
separadas. (Vide Aparelhos eletro
térmicos industriais, etc., e Notas 
da Alínea XIX) ................ 85. 11 

Máquin.. fi; apHe1bos elétricos .não 
especifkados. _ compreendidos 
em outras Posições do Capítulo 85, 
nem abrangidos mais especificamen
te pQ1" qualquer POSição da Tabel,a 
(designadamente dos Capítulos 84, 
90 ou 92) c desde que não tenham 
sido excluídos pelas Notas da Alínea 
XIX e dO' Capítulo 85 (s-ão, na maior 
parte das vêzes, conjuntos, de dispo
sitivos elétrices elementares, tàis 
cemo lâmpadas;, transformadores, 
condensadores, bobinas de auto-in
dução, resistências, etc., que asse-

guram a sua função exclusivamente 
por um meio puramente elétrice). 
tais como: detectores de minas, cujo 
funcionamentO' se baseie na varia
ção do campo magnéticO' provoca
da pela preximidade de objetos me
tálicos; aparelhos utilizados para 
revelar a presença de corpos me
tãlicos estranhos em embalagens, 
Lôlsas, etc.; reatores de partida; apa
relhos eletrolitices de polimento; ace
leradores de partículas nucleares, 
sincroni:adores; disparadores dina
moelétricos; aparelhos misturadores, 
exceto os que se destinem especial
mente a cinema, da Posição 90.10, 
por véus aceplados com um ampli
ficador; i1parelhos para redução de 
ruídos; geradores de baixa e alta' 
Íreqü;!ncia que se destinam á adap
tar as características de uma cerrente 
e lêtrica às exigências de determ.i
Ili1dos usos; Iimpa-vidres, dispositi
\'os contra geada e contra nevoeiro, 
elétricos. p3ra aviões, veícu~ de 
estradas de ferro, embarcações e ou
tros veículos, com exclusão dos apa
r.:lhos para velocípedes e automóveis 
da Pesição 85.09; e respectivas par
tes c peças separadas. (Vide N€)-
tas da Alínea XIX) ............. 85.22 

Máquinas c aparelhos elevatório. de 
carga, etc. (elementos estáti~os; 
mesmo apresentâdos isoladaml!nte, 
que se encontrem equipadas COll! ór>
gãos mecânicos. como rodas; rolos', 
roldanas, calhas de rolamenb1; res
vi1ladoures, trilhes, etc., indlspl!ttSá
v<.'is à deslocação dos elementos' mó
wis da m;'iquina completa;. Vid~ 
Notas da Alinea XIX e Notas Si-I' 
e 84-2 ......... :................ lH.22 

Máquinas e apar .. lhos elevafóries .' 
l'arga, ~ descarga e _Ôllellfaçier 
(de ação contínua), tais como: ele
vadores qlle efetuam vertical ou ebli
quami'nte' a subida ininterrupta de 
mercadorias diversas ou de pessoalf, .o 
transportadores ou condutOFes para' 
distâncias longas, elevadores ou ; I, 
transportaderes pneumáticos, suporteiJ 
de rolos para facilitàr a inevimenta", 
ção de chapas metálicas transp&t-
tadas para instalação decorft>, àpa-
relhos, de rebeque ou de arrastlr' .. 
mento por cabo. (Vide Máq~inás" 
e aparclhos elevatórios de 'éárgâ. 
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Máquinas e aparelhos para aglom~rar, 
dar forma ou moldar combustíveis 
minerais sólidos, pastas cerâmicas, 
cimento, gêsso e outras matérias mi
nerais em pó ou em pasta, com ou 
sem aglutinantes ou cargas, po
dendo realizar diversas funções ou 
aliar à sua utilização normal a possi
bilidade de aplicações acessórias para 
tratamento de produtos sólidos não 
minerais (não se incluindo porém as 
máquinas e aparelhos construídos 
para serem utilizados especialmente 
no tratamen~o de tais produtos, como 
por exemplo para aglomerar ou mol
dar pó de cortiça), e respectivas 
partes e peças separadas, com ex
clusão das máquinas para moldação 
e prensagem de vidro, da Posição 
84.57, das máquinas para moldação 
de matérias plásticas artificiais, etc., 
da Posição 84.59. (Vide Máquinas 
para aglomerar combustíveis mine
rais sólidos; Máquinas para aglo
merar e moldar pastas cerâmicas; 
Máquinas para aglomerar abrasivos; 
Máquinas e aparelhos para moldar 
elementos pré-fabricados de cimento, 
etc.; Máquinas e aparelhos para mol
dar artefatos de gêsso, etc.; Máqui
nas e aparelhos para moldar arte
fatos de fibrocimento, etc.; Máqu'
I'.as e aparelhos para moldar elé
trodos de grafita, lápis d~ grafita e 
giz; Notas da Alínea XIX e Notas 
84-1, 84-2 e 84-4) ................ 84.56 

Máqu:nas c aparelhos para agricultura, 
horticultura e jardinagem, inclusive 
os gcrminadores com dispositivos me
cânicos ou térmicos, tais como: de
sinfetadores de sementes: esmagado
res e misturadores de adubos; má
quinas de afeiçoar enxertos; máqui
nas para podar sebes; máquinas e 
aparelhos destinados à pr(:paração de 
alimentos para gado: máquinas de 
esmagar tortas, de migar couves ou 
plantas verdes, corta-raízes, corta
palhas e corta-fenos, esmagadores de 
grãos. tritura dores e esmagadores de 
cereais, milho, etc .• moinhos para fa
rinhar do tipo usado na lavoura, 
misturadores de forragens, armários 
de (Jerminação, germinadores, etc.; 
máquinas de lavar tubérculos (com 
exceção das da Posição 84.25); be
bedouros automáticos para gado, e~c.; 
tosquíadoras mecânicas para animaIS. 

etc., e suas partes e peças separa
das. (Vide Notas da Alínea XIX 
e Notas 84-1, 8,1-2 e 84-1) ....•.. 801.28 

lViáquÍllas e aparelhos para apicultura, 
tais como prensas de mel e má qui
n<lS de moldar a cêra em favos, e 

respectivas partes e peças separadas. 
(Vide Notas da Alínea XIX e No-
tas 84-1, 84-2 e 84-4) ............ 84.28 

Máquinas e aparelhos para apresto e 
acabamento de fios, tecidos e ma
llufaturas de matérias têxteis, taIs 
como: máquinas para mercerizaçijo. 
máquinas batedoras, máquinas de ci
lindros para apisoamento de tecidos 
(com exceção dos pisões de marte
los ou de malhêtes, da Posição .. 
84.39), máquinas para extração de 
nós e objetos estranhos, máquinas de 
raspar ou cardadeiras de lãs, má
quinas de aveludar, tesouras mecâ
nicas, máquinas de ratinar, escôvas 
mecânica~, máquinas de carbonizar 
üU chamuscar, máquinas de polir 
cordéis, de polir sêda e meadas e 
de dar brilho a tecido de sêda, es
mel'iladoras, prensas de lustrar. má
quinas para deslustrar, râmolas, má
quinas de estreitar, máquinas para 
;\ presto, máquinas para fabrico de 
fios de fantasia, máquinas de do
bril1' e enrolar, máquinas de cortar 
ou denteilr tecidos, inclusive as má
quinas de cortar moldes ou partes 
ele vestuário, etc., e respectivas par
tes e peças separadas. (Vide Má
quinas e apardhos para lavar, lim
par. secar, etc.; Notas da Alinea 
XIX e Notas 8'1-1, 84-2 e 84-4, §) Si AO 

!'vláquina9 e aparelhos para arquear 
fardos, caixas, etc. (Vide Notas da 
Alínea XIX e Notas 84-1 e 84-2. §) 84 .19 

rvláquinas e aparelhos para avicultura 
(tais como chocadeiras, criadeiras, 
incuhadeiras, baterias automáticas de 
criação e de postura, aparelhos me
cânicos para observação de ovos, 
sem calibrador, inclusive os observa
dores eletrônicos, máquinas de lavar 
ovos. máqwinas automáticas de de
penar aves domésticas, etc.) e 
respectivas partes e peças separa
das. (Vide Notas da Alinea XIX e 
Notas 84-1, 84-2 e 84-4) ........ S-i.28 

Máquinas e aparelhos para branquear 
e tingir fios, tecidos e obras de ma-
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(Vide Notas 90-1, 90-2, 90-3, 90-6 
e 9J-7) ......................... 90.22 

Mjquinas e aparelhos para esmagar e 
eGp1'cmer frutas (empr~gados no fa
b;;co d~ vinho, cidra, perada e be
bicl3S semelhan~es, fermeat2das ou 
uão, cuja base seja o sumo de fru
t:1S) , tais como: máquinas para extra
ç,'io de sumo de frutas; extratores 
automáticos; esm3gado;,es de maçãs 
c p;~ras; p:-cnSâS, p:1ra fabrico de ci
dra, mecã:licas ou hicL-::t:'icas; ap:!
rclho~ para espremer uv<:s (pisadei
ras, pisadeiras-bombas, desengarçado
ras, pis:1deiras-desengarçadoras, pren
sas cO:ltínuas ou descon:ínuas); es
migalh3dores, etc,; e r::spectivas par
(::s c p~ças separ3das. (Vide Prm
s,~s, esmagadores e outros aparelhos 
para fabrico de vinho, etc.; Notas da 
Alínea XIX e Notas 84-1, 84-2 e 
84-4) ........................... 84.27 

M:.lquinas e aparelhos para estampar 
fios, tecidos, fêltro, couro, p3pcl dz 
d;-corar casas, papel de embalagem, 
linóleos e outras matérias semelhan
tes, inclusive chapas e ciLndros gra
vados para estas máquinas e ou
tras partes e peças separadas. (Vide 
Máquinas e aparelhos para lavar, S2-

car, etc.; Notas da Alínea XIX e 
No:as 84-1, 84-2 e 84-4, §) ...... 84.10 

Máquinas e aparelhos para et:quetar 
recipientes, seja qual fôr o modo d ~ 
fixação, ainda mesmo que essas má
quinas executem o recorte, a gom3-
gem ou a impressão das etiquêtas .. 
(Vid2 Notas d<1 Alínea XIX e No-
t~s 84-1 e 84-2. §) .............. 84.19 

Máquinas e aparelhos para fab:icação 
de calçado e outras manufaturas di! 
couro ou peles, de adôrno ou não 
(excluídas as máquin3s de costura 
ela Posição 84.41), tais como: má
quinas para preparar e desbastar, 
máquinas para cortar couro e peles, 
perfuradoras para ornamentação de 
luvas, calçado, etc.; máquinas de pi
car, máquinas para fabrico de cal
çado de couro (máquinas para abrir 
entalhes, máquinas de montar, de 
martelar as extremidades do cano. 
etc., de encher. de fixar viras, de fi
xar solas, de fixar definitivamente 
a palmilha, etc., de fixar saltos, de 
deformar e polir vírolas, bem como 

i.-~r 

t~:: __ · 

b::mcos de escôvas, pequenas máqUi
nas conhecidas por alargadeiras, e 
outr,1S máquinas); podendo eventual
mente destinar-se a trabalhar algu
mas LEltérÍ2s-primas diferentes do 
couro, desde que se destinem mani
fl'5t,llnente ao trabalho principal
mente do coaro ou peles (com ex
clusão das fôrmas para calçado. da 
Posiçâo 44.25, das máquinas da Po
~.içiío 84.47 e dos aparelhos auto
I:1át:cos para engraxar calçado ca 
Pos:ção 84.58); e inclusive SU:IS 

p:lrtes e peças sep3radas. (Vide 
Notas da Alínea XIX e Notas 84-1 
c 84-2) .........•............... 84.42 

Máquinas e aparelhos para fabricação 
de p3sta de papzl e para a fabrica
cão e acabamento d!! papel, cartolina 
~ cartão (com exceção das máqui
nas de impressão das Posições 84.35 
e 84.40, dos depuradores c refinado
res centrífugos da Posição 84.18. 
d<1s calandras de gofrar da Posição 
81. 16, bem como das máquinas e 
:lparelhos das Posições 84.17, 84.21, 
84.36,84.'17 e 84.59). podendo 
apresentar, incorporados, aparelhos 
e m3quinas incluídos, quando isola
dos, em outras Posições da Tabela; 
bcm como suas partes e peças sep:!
radas. (Vide Notas da Alínea XIX 
e Notas 84-1, 84-2 c 84-4) ....... 84.31 

MáquinJS e aparelhos para fabricação 
c acabamento de fêltro, em peças OU 

em forma determinada ou artefatos 
(com exceção dos tecidos fcltrados). 
tais como feltradoras, máquinas de 
ensaboar, pisões de malhêtes (com 
exclusão dos pisões de cilíndros da 
Posição 84.40), máquinas para fa
brico de fêltro misto e máquinas 
para acabamento do fêltro em peça 
(com exceção das máquinas de com
primir da Posição 84.16). inclusive 
máquinas e fôrmas de chapelaria e 
respectivas partes e peças separadas. 
(Vide Notas da Alínea XIX e No-
tas 84-1, 84-2 e 84-4) ............ 84.3' 

Máquinas e aparelhos para fabricação 
e trabalho a quente do vidro e das 
manufaturas de vidro (incluindo a 
sílica e o quartzo fundidos). que 
operam sôbre o vidro no estado lí~ 
quido ou pastoso (com exclusão de 
todo o material que trabalhe o vidro 
de consistência dura. mesmo quando 
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de cavalos, etc., com exceção das 
máquinas especiais de cordoaria da 
Posição 84.59) . Vide Notas da Ali-
nea XIX e Notas 84-1, 84-2 e 84-4 84.36 

Máquinas e aparelhos p'ara gaseificar 
bebidas (essencialmente máquinas 
para encher e fechar garrafas que 
possuem ainda um dispositivo inje
tor de gás carbônico associado ao 
mecanismo distribuidor do líquido). 
Vide Notas da Alínea XIX e No~as 
84-1 e 84-2, §) .................. 84.19 

Máquinas e aparelhos para impressão 
e artes gráficas, marginadoras, do
bradoras e outros aparelhos auxilia
res de impressão, por meio dos si
nais, caracteres e órgãos impressores 
da Posição 84.3·1 (excetuados as 
máquinas especiais da Posição 84.40; 
duplicadores hectográficos ou de ma
triz, as máquinas de imprimir ende
reços e outras máquinas impresso
ras de escritório, das Posições 84.51 
a 84.54; os a parelhos de fotocópia, 
do Capítulo 90), e respectivas par
tes e peças separadas (excluídas as 
almofadas e mangas de cilindros, de 
tecidos, etc., as máquinas da Posi
ç::ío 84. 19 e as da Posição 84.33, 
03 aparelhos de ja~o da Posição 
84.21, e os aparelhos das Posições 
85.13 ou 85.15). Vide Máquinas 
de imprimir; Máquinas e aparelhos 
auxiliares de impressão; Notas d:l 
Alínea XIX e Notéls 84-1. 84-2 e 
84-4 ............................ 84.35 

r"iãquinas e aparelhos para indústria 
cinematográfica, que constituam ma
tcrial verdadeiramente especializado, 
tais como: máquinas de revelar au~o
máticas ou não; máquinas de cortar 
filmes, que transformam uma tira de 
35 mm em duas fitas de 16 mm; má
quinas automáticas de tirar provas 
e ainda os redutores e ampliadores 
cinematográficos; máquinas realizado
ras de truques cinematográficos; me
sas de escuta, para montagem e sin
cronização de filmes sonoros; mar
cadores de bandils de detecção de 
som; máquinas de secar filmes, de 
despolir negativos; máquinas mistas 
de secar e despolir filmes ou de lim
par e desempoeirar negativos; má
quinas de parafinar; máquinas de 
colar, semi-automáticas, manuais, de 
pedal, etc.; mesas de montagem sin-

croni;;adoras, com Oll sem leitores 
de imagem e leitores de som; leito
res de imagens e leitores de som, 
apresentados isoladamente; apare
lhos de uso cinematográfico, desti
nildos a reproduzir, em suportes de 
som fotoelétrico, o som registrado 
previamente por processos magnéti
cos; máquinas de numerar por p2r
furação; bancils de montagem equi
padas com dispositivos de enrola
mento; enroladeiras de filmes; mesas 
de viragem de filmes; medidoras-en-
roladeiras, com exclusão dos conta
dores, da Posição 90.27, quando 
se apresentem separados; máquinas 
para inscrição de legendas em fil
mes; observadoras animadas, utili
zadas após tiragem das provas, para 
acabamento e montagem correta dos 
filmes; etc. (Vide Aparelhos e ma
terial dos tipos utilizados nos labo
ratórios fotográficos, etc.; Notas 
90-1. 90-2, 90-3 e 90-7) .......... 90.1fr 

Máquinas e aparelhos para indústria 
de massas alimentícias (não especi
ficados nem compreendidos em ou
tras Posições do Capítulo 84), tais 
como amassadeiras especiais para 
misturar massas, máquinas de cortar 
e estampar massa la minada, prensas 
contínuas para fabricar macarrão, 
etc., aparelhos para rechear ravióli, 
etc., aparelhos para enrolar e tor
cer milssas compridas, etc. (excetua
dos os laminadores da Posição 84.16 
e os aparelhos da Posição 84. 17) , 
e respectivas partes e peças sepa
radas. (Vide Máquinas e aparelhos 
não especificados nem compreendi
dos em outras Posições do Capítu~o 
84, para as indústrias de panificação, 
etc.; Notas da Alínea XIX e Notas 
84-1. 84-2 e 84-4) ............... 84.30' 

Máquinas e aparelhos para indústria 
do fumo (tais como: máquinas para 
tirar tal05 e picar fôlhas de fumo; 
máquinas parCl fabricar charutos e 
cigarro5. com ou sem dispositivo 
complementar de empacotamento) e 
respectivas part~s e peças separa
das. (Vide Máquinas, aparelhos e 
instrumentos mecânicos, não especi
ficados; Notas da Alínea XIX e 
Notas 84-1, 84-2 e 84-4) ........ 84 . 59-

J.láquina!l e aparelhos para indústria 
da cerveja (não compreendidos nem 
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da Posição 84. 18 e das máquinas
ferramentas para trabalhar pedra e 
para trabalhar vidro a frio, etc., da 
Posição 84.46. (Vide Máquinas 
para separar, peneirar, etc.; Máqui
nas e aparelhos para triturar, moer 
e pulverizar, etc.; Máquinas e apa
relhos para misturar e amassar, etc. 
Notas da Alinea XIX e Notas 84-1, 
84-2 e 84-4) ..................... 81.56 

Máquinas e aparelhos para lavar fios, 
tecidos e respectivas obras, com ou 
sem dispositivo de aquecimento (má
quinas para lavar, mesmo elétricas 
e de qualquer pêso, de uso domés
tico ou para lavandarias; máquinas 
industriais para lavar fios, tecidos 
e respectivas obras; secadores, de 
rolos; máquinas agitadoras; máqui
nas e prensas de passar a ferro, in
clusive as prensas de passar a ferro 
vestuário, com exceção, porém, das 
calandras de passar a ferro da Po
sição 84.16; etc.), e respectivas 

partes e peças separadas. (Vide 
Máquinas e aparelhos para lavar, 
limpar, secar, etC.; Notas da Alínea 
XIX e Notas 84-1. 84-2, § e 
8,1-4, §) ......................... 84.40 

Máquinas e aparelhos para lavar, lim
par, secar, branquear, tingir e para 
o apresto e acabamento de nos, te
cidos e manufaturas de matérias têx
teis (inclusive aparelhos para lavar 
roupa, passar a ferro as confecções, 
enrolar, dobrar ou cortar tecidos); 
máquinas para revestimento de teci
dos c outros suportes para fabrica
ção de linóleos e outros artefatos 
para cobrir assoalhos; máquinas 
para estampar fios, tecidos, fêltro, 
couro, papel de decorar casas, papel 
de embalagens, linóleos e outras ma
térias semelhantes (inclusive chapas 
e cilindros gravados para essas má
quinas) e outras partes e peças se
parada.s, exclusive as calandras da 
Posição 84 .16, as tinas, caldeiras, 
autoclaves e outros aparelhos que 
se não possam reconhecer como des
tinados ao tratamento térmico de 
têxteis, da Posição 84. 17, e os se
cadores e outros aparelhos, centrifu
gadores, da Posição 84.18. (Vide 
Notas da Alínea XIX e Notas 84-1. 
84-2 e 84-4) .................... 84.40 

Máquinas e aparelhos para lavar lou
ça, copos, talheres, etc., com ou 
sem dispositivo de secagem, inclusive 
"5 moddos elétricos, mesmo de uso 
doméstico. (Vide Notas da Alínea 
XIX e Notas 84-1 e 84-2, §) .... 81:.19 

M:íquinas e aparelhos para limpar 
(lavar) a sêco fios, tecidos e obras 
do;: matérias têxtds (utilizando, em 
vez da água, outros liquidos, tais 
como gasolina, varsol, etc.), inclu
sive as tinas com dispositivo agita
dor, (xtratores centrífugos, etc., e 
respectivas partes e peças separa
(lus. (Vide Máquinas e aparelhos 
para lavar, limpar, secar, etc.; Notas 
da Alínea XIX e Notas 84-1, 84-2 
e 84-4, §) ...................... 84.40 

Máquinas e aparelhos para limpar, 
lavar, esCOvar, esfregar ou secar 
garrafas, frascos, bilhas para leite, 
latas dz conservas, vasilhame e ou
tros recipientes (pelo vapor ou por 
outro qualquer processo). Vide No
tas da Alínea XIX e Notas 84-1 e 
84-2, § ............•............ 84.19 

Máquinas e aparelhos para limpeza, 
si:leção e pzneiração de grãos ( com 
exceção das máquinas e aparelhos 
para indústria da moagem da Posi
ção 84.29) e suas partes e peças 
separadas. podendo apresentar incor
porados aparelhos auxiliares de mo
vimentação e alimentação, que se 
classificam com a máquina, desde 
que com ela se apresentem e não 
constituam aparelhos nitidamente in
dependentes, da Posição 84.22. 
(Vide Notas da Alinea XIX e No-
tas 84-1, 84-2 e 84-4) ............ 84.25 

Máquinas c aparelhos para misturar e 
amassar matérias minerais sólidas, 
tais como betoneiras e aparelhos para 
amassar argamassa (com exceção 
das betoneiras montadas com caráter 
de permanência sõbre rodas, das Po
sições 86.06 ou 87.03), misturado
res de minérios, misturadores de pó 
de carvão com aglutinantes, máqui
nas utilizadas designadamente nas 
indústrias cerâmicas para incorporar 
matérias em argila ou para amassar 
pastas argilosas, mistura dores utili
zados na preparação de areias de 
fundição, etc. e respectivas partes e 
peças separadas (Vide Máquinas 
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Posições do Capítulo 84), e respec
tivas partes e peças separadas. 
(Vide Máquinas e aparelhos não es
p<,cificados nem compreendidos em 
outras Posições do Capítulo 84, para 
as indústrias de panificação, etc.; 
Notas da Alínea XIX e Notas 84-1, 
84-2 e 84-4) .................... 84.3() 

Máquinas e aparelhos para p'reparação 
de sêda, antes da dobagcm. (Vide 
Notas da Alínea XIX e Notas 81-1, 
84-2 e 84-4) .................... 84.36 

Máquinas e aparelhos para preparação 
d:: matérias têxteis naturais e de 
fibras curtas d(! matérias têxteis, ar
tificiais ou sintéticas, destinadas a 
fiação, e máquinas semelhantes para 
fabrico de material de enchimento, 
pasta ou fêltro (sopradoras, des
caroçadores de algodão, gramadeiras, 
moinhos flamengos, máquinas de es
magar, etc., abridores-esfarrapadei
ras, abridores-batedores, esfarrapadei
ras do tipo Garnett, máquinas desa
gregadoras de fardos, carregadoras 
automáticas de máquinas abridoras 
de algodão, máquinas abridoras ou 
diabos, agitadoras e agitadoras-ex
tensoras de algodão, ou de lã, má
quinas para laminação do sugo das 
lãs, máquinas de lavar lã, máquinas 
para tinturaria de lã em rama, má
quinas lubrificantes, máquinas para 
carbonização de lã, cardas, máquinas 
de estirar, penteadeiras, bancos de 
estender, alisadores de lã, bancos 
de fuso, aparelhos de potes rotati
vos, etc.), excluídos as estufas de 
ar quente eos secadores de qualquer 
natureza, da Posição 84.17, as má
quinas e aparelhos das Posições 
84 . 17 ou 84.59, os secadores cen
trífugos da Posição 84 .18, as má
quinas de polir, etc., da Posição .. 
84 . 40, as cortadoras de pêlo, etc .. da 
Posição 84.42, as máquinas e apa
relhos da Posição 84.45, as máqui
nas para fabrico de fibras de vidro 
da Posição 84 .57 e as máquinas 
para enrolar tiras da Posição 84.59. 
(Vide Notas da Alínea XIX e No-
tas 84-1, 84-2 e 84-4, §) ........ 84.36 

Máquinas e aparelhos para prepara
ção e trabalho de couros e pelts 
(operações preparatórias de tana
gem, tanagem prõpriamente dita, 
operações de curtume e acabamen-

to. apresto e lustragem), tais como 
máquinas de descabdar, de descar
ll~r, de arejar, de desenrugar, de 
alisar, de amClciar, de arrepiar, de 
desgastar, de lustrar couro e as má
quinas gravadoras de grãos, bate
doras ou planificadoras com marte
los, escovadoras, fulões com malhê
tcs ou com cilíndros caneladas (com 
exceção das calandras da Posição 
8·l. 16) e máquinas destinadas ao tra
balho de peles de adõrno (excluí
dos, ainda, os secadores centrífugos 
ou não, das Posições 84.18 e 84.17; 
pistolas aerográficas da Posição 
8-:1.21; máquinas de depilar porcos da 
Posiç50 84.30; prensas mecânicas ou 
hidriulicas de uso geral, da Posição 
84.59 e as máquinas destinadas a 
medir, da Posição 90.16) e respec
tivas partes e peças separadas. 
(Vide Notas da Alínea XIX e Notas 
81-1, 84-2 e 84-4) .............. 8~A2 

Máquinas e aparelhos para preparar 
peixes, crustáceos, mariscos, etc. 
(não compreendid05 nem especifica
dos em outras Posições do Capítulo 
84) c respectivas partes e peças 
separadas (excetuados os aparelhos 
análogos da Posição 84. 17). Vide 
Máquinas e aparelhos não especifi
cados nem compreendidos em outras 
Posições do Capítulo 84. para as 
indústrias de panificação, etc.; No
tas da Alínea XIX e Notas 84-1, 
84-2 e 84-4 ..................... 84.30 

Máquinas e aparelhos para revesti
mento de tecidos e outros suportes 
para a fabricação de linóleos e ou
tros artefatos para cobrir assoalhos, 
e respectivas partes e peças sepa
radas. (Vide Máquinas e aparelhos 
para lavar, limpar, secar, etc., Ne
tas da Alinea XIX e Notas 84-1, 
84-2 e 81:-4, §) .................. 84 AO 

Máquinas e aparelhos para secar fios, 
tecidos e manufaturas de matérias 
têxteis (secadores) - exclusive os 
secadores e máquinas para secar que 
se não destinem exclusiva c especial
mente ao tratamento de têxteis, da 
Posição 84. 17 -, e respectivas par
ts e peças separadas. (Vide Máqui
nas e aparelhos para lavar, limpar, 
secar. etc.; Notas da Alinea XIX e 
Notas 84-1, 84-2 e 84-4. §) ...... 84.40 
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outras peças mecamcas; máquinas 
para decapagem e desengorduramen
to de metais. por meio de ácido. tri
cloroetileno. etc.. compreendendo as 
instalaçõe.s de decapagem para lami
nadores de chapas. com exceção. 
porém. das máquinas e aparelhos 
desta natureza. de jato de areia ou 
de vapor. da Posição 84.21; tam
bores rotativos para eliminação d~ 
areia, deca;:>agem ou polimento de 
peças metálicas. como porcas. cavi
lhas. esferas para rolamentos. etc.; 
máquinas e aparelhos para quebrar 
lingotes e trituradores especiaiS 
para partir sucata de ferro fundido) 
e respectivas partes e peças separ;::
das. (Vide Máquinas. aparelhos e 
instrumentos mecânicos, não especi
ficados; Notas da Alínea XIX e 
Notas 84-1. 84-2 e 81-4) ........ 84.59 

Máquinas e aparelhos para triturar. 
moer e pulverizar matérias mineraIs 
sólidas. tais como britadores ou bri
tadeira 5 giratórios (de cones, de ma
xilas, de mandíbulas, de tambor). 
britadores e moinhos de rolos, moi
nhos de percussão ou de choque, 
moinhos de martelos. moinhos de es
feras ou de barras. moinhos de mós, 
britadores de pilões, talhadeiras, des
torroadores e desagregadores da in
dústria cerâmica, etc. e respectivas 
partes e peças separadas, com ex
clusão dos aparelhos munidos de dis
positivos de pulverização ou de tri
turação, da Posição 84. 13 . (Vide 
Máquinas e aparelhos para as indús
trias extrativas, etc.; Notas da Alí-
nea XIX e Notas 84-1. 81-2 e 84-4 ) 84.56 

Máquinas e aparelhos preparat6rios de 
tecelagem (para prfparar fios des
tinados a tecelagem, para tecer ou 
fazer tecidos de malhas, etc.. com 
exceção das caneleiras da Posição 
84 . 36). tais como urdideiras, engo
madeiras (com exceção das da Po
sição 84.40), máquinas para intro
duzir os fios de urdidura nos liços 
e pentes do tear, máquinas para atar 
as urdiduras, etc. (Vide Notas da 
Alínea XIX e Notas 81-1. 84-2 e 
8'1-4) ........................... 84.37 

Máquinas e aparelhos que. mesmo exe
cutando operações das previstas na 
Podção 84.33, não se encontram ali 
classif:cados (estufas para secagem 

de cartonagens. da Posição 84.17; 
máquinas que fabricam ou imprimem 
cartonagens e as enchem. da Posi
ção 84.19; prensas de cunhos para 
estereotipia e máquinas de compor, 
por perfuração de tiras de papel. 
da Posição 81.34; máquinas e apa
relhos para impressão e artes grá
ficas, da Posição 84.35; máquinas 
para fabrico de fio de papel. a par
tir de tiras. da Posição 84.36; má
quinas para perfuração de cartÕE:S, 
destinados às máquinas "Jacquard". 
da Posição 84.38; máquinas e apa
relh03 próprios para estampar papel 
de forrar casas, da Posição 84.40; 
máquinas de costura. especiais. para 
fabrico de sacos de papel, da Po
sição 84.41; máquinas estatísticas 
perfuradoras. da Posição 84.53; má
quinas e aparelhos de colocar i1hós, 
da Posição 84.59). 

Máquinas e aparelhos que. mesmo exe
cutando operações das previstas na 
Posição 84.34. dela se acham ex
cluídos (moldes recortados de me
tal. matérias plásticas artificiaís, car
tão. etc., que seguem o regime da 
matéria que os constitui; cartões. es
peciais para flãs de estereotipia. do 
Capítulo 48; gazes ou telas de sêda 
para estampagem a crivo. da Posi
ção 59. 17; punções para gravar ma
trizes. etc., da Posição 82.04; ferros 
para máquinas de dourar. etc., da 
Posição 82.05; fomos de estereoti
pia das Posições 84. H ou 85. 11 ; 
secadores de Jlãs.etc., da Posição 
84 . 17; chapas e dlindros gravados, 
da Posição 84 .40; máquinas para 
trabalhar metal, pedra. madeira. etc., 
máquinas grav,adoras de chapas ou 
cilindros metálicos. etc., máquinas 
para alisar ou granir pedras litográ
ficas, das Posições 84.45, 84.46 e 
84 .47; máquinas de compor ou es
tampar chapas de fOlhas impressoras 
da Posição 84.54; caracteres e ór
gãos impressores para máquinas de 
escrever, calcular e outras máquinas, 
das Posições 84.51 a 84.54. incluí
dos na Posição 84 .55; moldes da 
Posição 84.60; máquinas da Posi
ção 85.05; cadinhos elétricos da Po
sição 85. 11; instrumentos de medida 
e verificação da Posiç50 9;) .16; mó
veis especiais de imprensa da Po
sição ':11.03; e rolos de tintagem. 
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biques. etc.; rodas de oleiro e ou
tros aparelhos semelhantes. para mo
delação, manual ou com ferramen
tas, de artefatos de matérias cerâ
micas; máquinas e aparelhos para 
moldar dentes artificiais de porcela
na. (Vide Máquinas e aparelhos 
para aglomerar, dar forma ou mol
dar combustíveis minerais sólidos, 
pastas cerâmicas, etc.) ............ 81.56 

Máquinas para bobinar (inclusive es
puladeiras), para dobar e torcer 
matérias têxteis, em qualquer suporte 
(com exceção, contudo, das urdidei
ras e respectivos potes. para enrola
mento das mantas de fios de urdi
dura. da Posição 84.37). tais como 
aspas de dobar casulos, embobina
deiras. máquinas de fazer novelos e 
meadas e de enrolar o fio em car
tões, canelas, etc.. máquinas de en
rolar, fazer novelos de cordéis (com 
exceção. porém. das enroladeiras de 
cordas e cabos. da Posição 84.59), 
caneleiras (máquinas de bobinar que 
dispõem os fios de trama em ca
nelas segundo um enrolamento espe
cialmente estudado para a tecela
gem) , máquinas para recuperação e 
bobinagem do fio defeituoso utili
zado no fabrico de artefatos de ma
lha. (Vide Notas da Alínea XIX e 
Notas 84-1, 84-2 e 84-4, §) ...... 81.36 

Máquinas para colocar cabeças em fós
fOf06. (Vide Máquinas, aparelhos e 
instrumentos diversos) ........... 84.59 

Máquinas para cordoaria e fabrko de 
cabos (torcedeiras, retorcedeiras, 
máquinas de fazer cabos. etc.). para 
fios têxteis ou para fios metálicos 
(om exclusão das máquinas para en
rolar e enovelar fios e cordéis. da 
Posição 84.36. e das máquinas de 
polir fios e cordéis. da Posição '" 
84.40), e respectivas rJartes e peças 
separadas. (Vide Máquinas. apare
lhos e instrumentos mecânicos. não 
especificados; Notas da Alínea XIX 
e Notas 84-1. 84-2 e 84-4) ...... 84.59 

Máquinas para cortar relva, movidas 
a braço ou a motor (podendo apre
sentar incorporados aparelhos auxi
liares de movimentação e alimenta
ção, que se classificam com a má
quina, desde que com ela se apre
sentem e não constituam aparelhos 

-------

nitidamente independentes. da Posi
ção M. 22) e respectivas partes e 
peças separadas. (Vide Notas d~ 
Alínea XIX e Notas 84-1. 84-2 e 
81-4) ........................... 84.25 

Máquinas para despolir vidro, com 
ácido. (Vide Máquinas, aparelhos 
e instrumentos diversos) .......... 84.59 

Máquinas para dobrar, fechar, selar e 
abrir correspondência, para carim
bar selos, para selecionar cartas, etc. 
(Vide Máquinas e aparelhos de es
critório; Notas da Alínea XIX e No-
tas 84-1, 84-2 e 84-4) ............ 84 .54 

Máquinas para escavação, atêrro, ni
velação e trabalhos semelhantes (ni
veladoras, .. bull-dozers" • .. scrapers" • 
motoniveladoras, etc.) e suas par
tes e peças separadas. (Vide Apa-
relhos para escavação. atêrro. etc.) 84. 23 

Máquinas para fabricação de chapas de 
vidro, a quente (tais como: mesas 
de ferro fundido para vazamento de 
chapas de vidro, desde que apresen
tem dispositivos mecânicos; rolos de 
ferro fundido. movidos eletricamen
te ou não; máquinas para fabricação 
de chapas de vidro plano. por sõpro 
e estiragem de manga de vidro; má
quinas para fabrico de chapas de vi
dro plano por estiragem de uma tira 
de vidro; máquinas para fabrico. por 
laminação, de chapas e vidros va
zados; máquinas para fabricação de 
vidro armado. munidas de um meca
nismo que desenrola uma tela me
tálica que serve de armação ao pro
duto), e suas partes e peças s~pa
radas. (Vide Máquinas e aparelhos 
para fabricação e trabalho a quente 
do vidro. etc.) ................... 81.57 

Máquinas para fabrico de cordas ou 
cabos (para torcer, dobrar, etc.) de 
tõda classe de matérias. com exceção 
das máquinas de enrolar e enovelar 
da Posição 84.36 e das máquinas de 
polir. da Posição 84.40. (Vide Má
quinas. aparelhos e artefatos mecâ
nicos. não especificados, etc. e Nota 
84-4. §) ........................ 84.59 

Máquinas para fabrico de rêdes, tules, 
rendas, entrançados, bordados, pas
samanaria ou para revestimento de 
fios, etc. (teares para rêde com um 
ou dois fios; teares para tule liso; 
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cânicas ou automáticas; máquinas e 
prensas especiais para moldar arte~ 
fatos diversos de vidro, como ladri~ 
lhos, telhas, isoladores, etc. , com 
exceção, porém, das prensas de em~ 
prêgo geral da Posição 84. 59; má~ 
quinas para estirar, trabalhar ou so~ 
prar tubos de vidro e as máquinas 
especiais para estirar tubos de sílica 
fundida; máquinas para fabricar pé~ 
rolas de vidro; máquinas para fabri~ 
cal' fibras de vidro, fios de vidro 
contínuos, etc., algodão de vidro, etc.; 
máquinas para fabricar lâmpadas de 
incandescência, válvulas e tubos de 
televisão, tubos catódicos, etc., como 
máquinas para soprar ampolas e 
para fabricar partes ou peças de 
vidro) e suas partes e peças separa~ 
das. (Vide Máquinas e aparelhos 
para fabricação e trabalho a quente 
do vidro, etc.; Notas da Alínea XIX 
e Notas 84-1, 84-2 e 84-4) ...... 84.57 

Máquinas para utilização das tiras 
perfuradas, que, combinadas com as 
máquinas de escrever ordinárias, as 
tornam automáticas e são suscetíveis 
de assegurar, além disso, uma sele~ 
ção dos parágrafos dos textos a re~ 
produzir. (Vide Máquinas e apa
relhos de escritório, etc.; Notas da 
Alínea XIX e Notas 84~1, 84-2 e 
84-4) ........................... 84.54 

Máquinas que tenham múltiplas aplica
ções, com sua utilização principal 
determinada ou nii,o. (Vide regra da 
Nota 84-4). 

Máquinas semifixas a vapor, que, mu
nidas de uma embreagem simples, 
permitam ao motor movimentar as 
rodas, mesmo que o sistema confira 
ao locomóvel uma capacidade de tra~ 
ção limitada a reboque, a reduzida 
velOCidade, de debulhadoras, de va
gões-oficinas, etc. (Vide Locomóveis, 
etc. ) ........................... 84. 04 

Máquinas-ferramentas de uso geral, 
para trabalhar madeira, cortiça, osso, 
ebonite, matérias plásticas artificiais 
e outras matérias duras semelhantes 
(diferentes das da Posição 84.49), 
tais como: máquinas de descascar ma
deiras, com exclusão das da Posição 
84.21. máquinas de arrancar nós, ser
ras de qualquer tipo; máquinas de 
rachar madeira, de cortar e desenro-

lar; máquinas de cortar madeira em 
aparas e fitas, de fabricar lã de ma
deira; garlopas e plainas mecânicas; 
máquinas de perfilar, moldurar, fazer 
machos e fêmeas, abrir escatéis; má
quinas de cortar malhête; tupias; 
máquinas de abrir ranhuras e encai
xes; máquinas de furar; tornos de 
qualquer tipo; fieiras; máquinas de es
merilar ou polir; prensas usadas no 
fabrico de cadeiras, portas ou para 
colar, utilizadas na indústria do con
traplacado (com exceção dos gram
pos de carpinteiro e dos tornos de 
mão ou de bancada da Posição ... 
82.04, e das prensas de uso geral 
da Posição 84.59). Vide Máquinas
ferramentas para trabalhar madeir~, 
cortiça, etc.; Notas da Alínea XIX 
e Notas 84-1, 84-2 e 81-4 ........ 84.47 

Máquinas~ferramentas e ferramentas, 
pneumáticas ou com um motor in
corporado não elétrico, para emprê
go manual. (Vide Ferramentas e 
máquinas-ferramentas, etc.) 84.49 

Máquinas-ferramentas, e1etromecânicas, 
de uso manual. (Vide Ferr<:mentas 
e máquinas-ferramentas, eletromecâ-
nicas, etc.) ...................... 85.05 

Máquinas-ferramentas para aplicações 
especiais, dos tipos que trabalham 
metal por eliminação de matéria ou 
por deformação de metal sem elimi
nação de matéria (tais como máqui
nas para fabricar moentes, para ta
lhar e picar limas, para espiralar fi
lamentos e lâmpadas elétricas, para 
fabricar tubos flexíveis, para implan
tar cardas, máquinas elétricas de faís
cas para furar ou cortar metais, má
quinas destinadas a revestir de 
chumbo, por extrusão, cabos elétri
cos, máquinas destinadas a aguçar 
as pontas das cardas, máquinas com
plexas, etc.). Vide Máquinas-ferra-
mentas para trabalhar metais, etc. .. 84.45 

Máquinas-ferramentas para aplicações 
especiais utilizadas para trabalhar 
macl~ira, cortiça, etc. (diferentes das 
da Posição 84.49), tais como: má
quinas para tanoaria (exceto as estu
fas e semelhantes para aduelas e to
néis, da Posição 84 . 17); máquinas 
para fabricar lápis, máquinas espe
ciais para adelgaçar ou furar dor
mentes de estrad~l de ferro, máqui
nas para esculpir e gravar madeira, 

- 207 



MAQ PRODUTOS TRIBUT 1'.DOS MAR 

vidro (exceto as da Posição 84.21). 
máquinas utilizadas para acabamen~ 
to e polimento de vidros de ótica. 
oculista e relojoaria e excluídas as 
máquinas e aparelhos das Posições 
84.36 e 84 .37. (Vide Notas da Alí~ 
nea XIX e Notas 84~1. 84~2 e 84~4) 84.46 

Mãquinas~ferramentas que trabalham 
por deformação do metal e sem eli
minação de matéria (tais como: mar~ 
telos. martinetes. martelos-pilões. me~ 
cânicos. hidráulicos. pneumáticos. de 
ar comprimido ou de vapor; prensas. 
excluídas as de uso geral da Posição 
84.59; prensas para extrusão de me~ 
tais; máquinas de rebitar. de arquear 
e endireitar barras. perfis. etc.; má
quinas destinadas a reduzir o diâme~ 
tro de tubos ou barras; máquinas de 
estirar barras. tubos. etc.; máquinas 
para trabalhar chapas ou fôlhas; te
souras e cisalhas mecânicas; máqui~ 
nas de pUllcionar; máquinas para cor~ 
tar barras e para trabalhar fios me~ 
tálicos. excluídas as máquinas para 
fabrico de cordame misto. de fios 
metálicos e têxteis. e de cabos metá~ 
licos. da Posição 84.59; máquinas 
para fabricar cavilhas e parafusos; 
máquinas de trefilar. etc.) . Vide Má
quinas-ferramentas para trabalhar 
metais. etc. ...................... 84 . 45 

Máquinas-ferramentas que trabalham 
por eliminação de metal ou de car
buretos metálicos (tais como tornos 
de qualquer tipo, automáticos ou 
não, plainas meCilmcas, máquinas 
para chanfrar. limadoras e máquinas 
de abrir ranhuras. máquinas de fu~ 
raro para abrir rôscas e porcas em 
parafusos. de brocar. fresadoras. má
quinas de brochar. serras mecânicas. 
máquinas para cortar. de discos me~ 
tálicos de fricção. máquinas para fa~ 
zer cremalheiras e rodas dentadas. de 
limar. de afiar ferramentas ou amo
lar. de rebarbar. de apontar e divi
dir. de gravar e máquinas retificado
ras). Vide M:lquinas-ferramentas 
para trabalhar mc:tais. etc. ........ 84.45 

Moquinismos, cilindros e discos, para 
caixas de música, da Posição 92.08. 
(Vide Partes. peças separadas e 
acessórios de instrumentos musicais. 
etc.) ............................ 92.10 

Maquinismos especiais elevatórios para 
fornos de siderurgia, dos tipos «for-

nos Pits», com tampa móvel. ou for~ 
nos de campânula. desde que sejam 
nitidamente independentes. (Vide 
Máquinas e aparelhos elevatórios 
de cargas. etc.; Notas da Alínea 
XIX e Notas 84-1 e 84-2) ...... 84.22 

Maquinismos para comprimir ou amon
toar terras, tais como: cilindros 
compressores sem órgãos de propul
são. máquinas para calcar o solo ou 
as calçadas. máquinas para distribuir 
o balastro. máquinas. geralmente 
pneumáticas. destinadas a comprimir 
terras por meio de chapas vibrató
rias. (Vide Máquinas e aparelhos 
fixos ou móveis. para extração. etc.; 
Notas da Alínea XIX e Notas 84-1. 
84-2 e 84-4) .................... 84 .23 

Maquinismos para extração, desmonte 
ou perfuração do solo, tais como: 
perfuradoras de broca. máquinas de 
corte por p2rcu~são. cunhas hidráu
licas. desmontadores. máquinas ex
tratoras. máquinas para perfuração 
de túneis, máquinas de sondagem ou 
de perfuração para pesquisa. máqui
nas manuais ou com motor para aber
tura de covas para plantação de ár
vores. colocação de postes. etc. (com 
exclusão das ferramentas manuais do 
Capítulo 82). Vide Máquinas e apa
relhos, fixos ou móveis. para extra
ção. movimentação de terras. etc.; 
Notas da Alínea XIX e Notas 84-1, 
84-2 e 81-4 ...................... 84.23 

Marcadores que tenham aspecto de ca~ 
neta, mas que possuam uma almo
fada de fêltro ou de borracha espon
josa, em vez de pena. (Vide Ca-
netas, etc.) ...................... 93.03 

Marcas fuslveis (produtos refratáriOS) 
utilizadas na indústria cerâmica. que 
não são obj'ctos cozidos depois de 
trabalhados. (Vide Nota 38-2) .... 38.19 

Jl.iU"cas p.ara botões (parte i~terna ou 
carcaça dos botões, suscetíveis de 
serem revestidas de tecidos. papel, 
couro. etc., reconhecidas como des
tinadas ao fabrico de botões). Vide 
Botões. etc .• e Notas 98-1 e 98-2 .. 98.01 

l',iIarch~taria e pequena marcenaria 
(Obras de) ...................... 44.27 

Marfim trabalhado (considera-se como 
marfim, em tõdas as Posições da 
Tabela. a matéria proveniente das 
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Mata-traças. (Vide Desinfetantes, in
seticidus, etc.) .. . . . . . . . . . . . . . .. 38 . 11 

Mate, quando acondicionado em reci
pientes, embalagens ou envoltórios, 
destinados à apresentação do pro-
duto ............................ 09.03 

Material. (Vide, também, Artigos, etc.; 
Instrumentos, etc.; Máquinas, etc.; 
Aparf"lh~, etc. )., 

Material de ginástica, de esporte atlé
tico e para jogos desportivos. (Vide 
Artigos e artefatos para jogos ao 
ar livre, etc.) .................... 97.06 

Material de impressão. (Vide Carac-
teres de imprensa, etc.) .......... 84.34 

Material fixo para vias férreas, tais 
como: via montada, portátil ou não, 
isto é, formada por trilhos lixos em 
travessas ou suportes similares, apre
sentando-se geralmente com a for
ma de cruzamentos, agulhas, seções 
curvas ou retas, etc.; placas e pon
tes, giratórias, mesmo manobradas 
eletricamente, constituídas por uma 
plataforma circular, móvel em tôrno 
de um eixo, etc., que permitem a mu
dança de via ou de direção do ma
terial rolante, com exceção dos trans
bordadores de locomotivas ou de 
vagões e outros aparelhos de movi
mentação de material rolante, da Po
sição 84.22; batentes ou amortece
dores de choques (dispositivos de pa
rada, hidráulicos ou de molas, co
locados na extremidade das vias fér
reas); gabaris (construções metálicas 
em forma de arco que permitem as
segurar que as composições ferroviá
rias que as transpõem não ultrapas
sam as dimensões máximas, etc.); e 
respectivas partes e peças separadas 
(excluídos os dormentes de madeira, 
da Posição 44.07, ou de concreto, 
da Posição 68. 11, bem como os dor
mentes, trilhos ou qualquer outro ele
mento de construção das vias férreas, 
de ferro ou de aço, da Posição '" 
73.16, as colunas e pórticos que su
portam os cabos elétricos, que se
guem a classificação da obra da ma
téria. das Posições 68.11,73.21. etc., 
conforme os casos). Vide Notas da 
Alínea XX, Notas 86-1, 86-2 e 86-3 
e Isenções ....................... 86.10 

Material isolador sem aplicações me-
tállcas ou com simples peças metáli-

cas de fhação incorporadas na 
massa, para máquinas, aparelhos e 
instalações elétricas. com exclusão 
dos isoladores da Posição 85.25. 
(Vide Peças isolantes, constituídas 
inteiramente por matérias isolantes, 
etc.) ............................ 85.26 

Material manual e máquinas de fundir 
caracteres de imprensa e de compor 
e de fabricar matrizes, chapas, ci
lindros, etc. (Vide Máquinas de fun
dir caracteres de imprensa, etc.; Má
quinas, aparelhos e material de im
pressão; Notas da Alínea XIX e No-
tas 84-1, 84-2 e 84-4) ............ 84.34 

Material, máquinas e aparelhos para 
produção de frio, mesmo equipados 
eletricamente (máquinas ou instala
ções que, por um ciclo de operações 
contínuo, fornecem ao seu elemento 
refrigerador uma temperatura baixa, 
vizinha de O'C ou inferior. por ab
sorção do calor latente que resulta 
da evaporação de um gás previamen
te liquefeito ou de um liquido volá
til, ou ainda mesmo da evaporação 
da água em certos aparelhos) e suas 
partes e peças separadas. (Vide 
Aparelhos para produção de frio, 
etc.; Máquinas frigoríficas de com
pressão, etc.; Máquinas frigoríficas 
de absorção, etc.; Grupos frigorífi
cos de compressão e absorção; Ar
mários, móveis e conjuntos equipa
dos com um grupo frigorífico; Apa
relhos desumidificadores de ar, etc.; 
Balcões frigoríficos, etc.; Instalações 
frigoríficas. etc.; Refrigeradores e 
outros frigoríficos de uso doméstico; 
Partes e peças separadas. etc.; No
tas da Alínea XIX e Notas 84-1 
e 84-2) ......................... 84.15 

Matérias albuminóides e colas. (Vide 
Caseinas e caseinatos; Albuminas e 
albuminatos; Gelatinas e seus deri
vados; Colas; Peptonas e outras ma
térias protéicas; Dextrinas; Amidos e 
féculas, solúveis ou torrados; Colas 
preparadas) . 

Matérias albuminóides endurecidas (ca
seína endurecida. gelatina endureci-
da, etc.). Vide Notas 39-3 e 32-4 .. 39.M 

Matérias corantes de origem animal (de 
cocbonilha; sépia; "Lack-Dye". 
etc.). Vide Notas 13-1, "g", 29-2, 
"f", 32-1 e 32-5 ............... 32.04 
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Matérias protéicas apresentadas como 
medicamentos. (Vide Notas IX-2, 
18-1. 19-2. 30-1 e 30-2) .......... 30.03 

Matérias protéicas e seus derivados 
que não estejam incluídos em outras 
Posições mais restritas do Capítulo 
35. (Vide Nota 35-1) ............ 35.04 

Matérias protéicas endurecidas ...... 39 .04 

Matérias semelhantes ao azeviche, 
preparadas ou em manufaturas. 
(Vide. quanto às manufaturas, etc .• 
Azeviche ou ãmbar negro) ....... 95.07 

Matérias vegetais para entalhe, em 
chapas. peças de determinada forma, 
mesmo a quadrada ou retangular. 
ou. ainda. polidas. esmerilhadas. fre
sadas. perfuradas. torneadas. etc .• 
tais como: coro:o preparado. também 
chamado marfim vegetal. inclusive 
em esboços; amêndoa de palmeiras e 
caroços semelhantes; casca de côco 
preparada; sementes rijas da varie
dade da "Canna indica"'. de abro. 
caroços de tâmaras e de a:eitona. 
etc. (Vide Manufaturas de maté
rias vegetais para entalhe; e Nota 
95-1) ........................... 95.06 

Mates de cobre. (Vide Cobre. etc.) . 74.01 

Mates de níquel. (Vide Níquel, etc.) 75.01 
Matrues de fundição, de metais co-

muns. (Vide Ferramentas intermu
táveis de metais comuns; Notas da 
Alínea XVIII e Notas 82-1 a 82-4) 82.05 

Matri:cs e mo!d:!s galvânicos, de co
bre, etc., para o fabrico de discos. 
(Vide Suportes de som para os apa-
relhos da Posição 92. 11) ........ 92.12 

Mecanismos de relojoaria, acabados, 
diferentes dos das Posições 91.07 
e 84.08. (Vide Máquinas para re-
lógios. acabadas. etc.) .......... 91.08 

Mccarusffios de volantes. de pequeno 
volume (para relógios). sem caixa, 
acabados, isto é, completos. monta
dos. prontos para funcionar. com ou 
sem mostrador e ponteiro3. elétricos 
ou não. com exclusão dos simples 
motores de mola. em geral, da Po
sição 84.08. (Vid:! Notas 91-1. 91-2, 
91-3. 91-4 e 91-5) .............. 91.07 

Mechas tecidas, trançadas ou em ponto 
de meia, de matérias têxteis, para 
candeeiros, fogões de aquecimento. 

velas e semelhantes. apresentadas 
com a forma de tiras planas ou tu
bulares. quer sejam de comprimento 
indeterminado, quer se apresentem 
cortadas nas dimensões próprias, 
providas ou não de acessórios me
tálicos destinados a facilitar sua 
colocação ....................... 59.14 

Medalhas e medalhões de metais co-
muns, exceto os que constituem ob-
jeto de adôrno pessoal ............ 83.06 

Medalhões e anteparos de fogões, de 
matérias cerâmicas ............... 69.13 

Medicamentos em geral (com exceção 
dos produtos alimentares adiciona
dos de vitaminas. etc.. dos alimen
tos dietéticos. fortificantes. dos ali
mentos para diabéticos. do sal io
dado. etc.; das águas minerais. na
turais ou artificiais. da Posição 22.01; 
dos venenos da Posição 30. O 1; dos 
produtos das Posições 30.02 e 30.04, 
apresentados de qualquer forma; das 
águas destiladas aromáticas e das 
soluções aquosas de óleos essenciais 
medicinais. da Posição 33.05; dos 
dentifrícios, de qualquer espécie. in
clusive os que tenham propriedades 
terapêuticas ou profiláticas. apresen
tados de qualquer forma. da Posi
ção 33.06; dos sabões medicinais da 
Posição 34.01; dos preparados de
sinfetante8. inseticidas. etc • da Po
sição 38.11. que se não destinem a 
usos profiláticos para medicina hu
mana ou veterinária). Vide Prepa
rados constituídos por misturas. para 
fins terapêuticos ou profiláticos; Pro
dutos não misturados para fins te-
rapêuticos ou profiláticos ........ 30.03 

Medicamentos empregados em meclicina 
oU em veterinária. (Vide Usos m~
dicinais, Antibióticos, Opoterápicos, 
Vitamínicos. Bactericidas. Vermífu
gos, Desinfetantes, Plasmél huma:lO, 
Extrato etéreo, Preparados consti
tuídos por misturas. Preparados me
dicinais, Especialidades farmacêuti
cas, Pastilhas de mentol. Vinhos fer
ruginosos ou iodados. Limonadas 
purgativas. Misturas medicamentosas 
de extriltos vegetais. Sais medici
nais. Águas concentradas. Misturas 
de sais. Colódios medicinais. Produ
tos antiasmáticos. óleo canforado. 
Produtos não misturados, Usos tera-
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Metais do grupo da platina (irídio, ós
mio, paládio, ródio e rutênio) e suas 
ligas. (Vide Notas 71-1, 71-3, 71-4, 
71-5 e 71-6) ..................... 71.09 

Metais preciosos (amálgamas) ...... 28 . 49 

Metais preciosos (Cinzas de ourivesa-
ria, resíduos e desperdícios de) .... 71 .11 

Metais preciosos e folheados de me-
tais preciosos. (Vide Artigos de ou-
rivesaria, etc.) .................. 71 .13 

Metais preciosos em estado coloidal 
(prata, ouro e os metais do grupo 
da platina). Vide Notas IX-1. 
IX-2. 28-1, 28-2, 28-3 e 28-5 .... 28.49 

Metalóides outros ( oxigênio, selênio, 
telúrio, azôto, fósforo, arsênio, silí
cio, boro, etc.). Vide Notas 28-1 e 
e 28-3 .......................... 28.04 

Metano (gás que se encontra em certas 
emanações naturais, nas minas, nos 
lugares pantonosos e no petróleo). 
Vide Hidrocarbonetos ............ 29.01 

Metilcelulose. (Vide Éteres da celu-
lose, Derivados químicos da celulose 
e Nota 39-3) .................... 39.03 

Metileno e óleo de acetona. (Vide 
Nota 38-1) ...................... 38.09 

Metionina e seus compostos cálcicos. 
(Vide Tiocompostos orgânicos) ... 29.31 

Metrônomos (qualquer que seja o seu 
emprêgo), com ou sem campainha 
podendo apresentar contatos elétricos. 
(Vide Notas 92-1, 92-2 e 92-4) " 92.10 

Metros (graduados ou não), rígidos, 
articulados (inclusive fitas métricas). 
com cápula, com cabo, enrolados 
em caixas, etc., compreendendo os 
metros-padrões, as bengalas-métricas 
e semelhantes, com exclusão dos me
tros destinados especialmente a agri
mensura ou nivelamento (cadeias de 
agrimensor, miras, bandeirolas, etc.) 
e torniquetes, para medir profundi
dades de poços de minas, da Posição 
90.14. (Vide Máquinas, aparelhos 
e instrumentos de medida e verifica-
ção, etc.) ....................... 90 . 16 

Mica trabalhada e manufaturas de 
mica, inclusive a mica sôbre papel 
ou tecido, fibras de vidro, certas 
matérias plásticas artificiais e amian-
to (micanite, micafólio, etc.) 68.15 

Microfones e alto-falantes de aparelhos 
telefônicos elétricos; apresentados 
isoladamente ..................... 85.14 

Microfones e seus suportes, de qualquer 
tipo, que se apresentem isolados sem 
se atender ao uso particular a que 
se destinam (tais como: microfones 
de carvão granulado; microfones 
piezoelétricos; microfones eletrodinâ
micos ou eletromagnéticos; microfo
nes eletrostáticos ou de condensa
dor; microfones térmicos ou de fio 
aquecido), incorporados ou não de 
amplificadores ou de condensadores, 
possuindo ou não cornetas, pavilhões 
ou outros dispositivos semelhantes, 
e respectivas partes e peças separa
das, inclusive as cornetas, pavilhões, 
suportes ou outros dispositivos, des
de que tenham sido construídos para 
serem utilizados especialmente no 
acoplamento ou montagem dos mi
crofones. (Vide Notas da Alínea 
XIX) ........................... 85.14 

Microscópios e difratógrafos eletrôni
cos e protônicos e respectivas partes 
e peças separadas. (Vide Notas 
90-1, 90-2,90-3 e 90-7) .......... 90.11 

Microscópios ópticos (de vulgarização, 
para técnica industrial e para labo
ratórios, miscroscoplOS universais, 
polarizantes, metalográficos, estereos
cópicos, microscópios com dispositi
vos para contraste de fase ou de in
terferência, microscópios de reflexão, 
microscópios com dispositivos para 
desenhar, microscópios especiais para 
exame de pedras de relojoaria, mi
croscópios com platinas providas de 
sistemas de aquecimento ou refrige
ração etc., quer se apresentem ou não 
com as suas partes ópticas (tais 
como: triquinoscópios, microscópios 
destinados a realizar medidas ou ve
rificações em determinados fabricos; 
microscópios para medidas de labora
tório; microscoplOS monoculares; 
etc.), e respectivas partes, peças se
paradas e acessórios. (Vide Notas 
90-1. 90-2, 90-3 e 90-7) ......... 90.12 

Micrótomos (aparelhos utilizados na 
prática microscópica para cortar, 
em lâminas muito delgadas e de es
pessura conhecida, as amostras das 
substâncias a examinar). manuais, 
rotativos, de carretéis, etC., e res-
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mesas de operações; mesas espeCiaIS 
para cirurgia ortopédica; mesas para 
operações de animais, de vivissecção 
e semelhantes; mesas, marquesas e 
semelhantes, para e:,ames clinicos, 
medicamentações, massagens, etc., e, 
ainda. as camas para operações e 
as cadeiras para exames e opera
ções obstétrico-ginecológicas, de uro
logia, cistos copia e otorrinolaringolo
gia (com exceção das especialmente 
construídas para tratamentos ou exa
mes radiológicos, da Posição 90.20) ; 
cadeiras especiais para médicos; ca
mas para partos; camas com meca
nismo para usos clínicos, etc.; ca
mas com colchão articulado; camas 
integradas em aparelhos para fratu
ras, luxações, etc. (com exceção dos 
aparelhos desta natureza, simples
mente adaptados, mas não fixados, 
da Posição 90.19; e das camas sem 
maquinismo, da Posição 94.03); ma
cas, com ou sem rodas (com exclu
são dos veículos para transporte de 
doentes do Capítulo 87); mesas pe~ 
<juenas, mesas-armários e artefatos 
semelhantes, com ou sem rodas, dos 
tipos especiaIs para instrumentos, 
pensos e outros artigos médico~cirúr
gicos, e, ainda, para material de 
anestesia; mesas pequenas, com ro~ 

das e lavatório, para desinfecção; la~ 
vatórios especiais para deSinfecção; 
caixas para pensos esterilizado!;, de 
abertura automática, em geral assen
tes numa base com rodas; caixas. 
com ou sem rodas, para pensos jj 
usados; porta-frascos, porta-irrigado
res e artefatos semelhantes, mesmo 
com rodas; 3rmários especiais para 
ferros e pensos, etc. (co;n exclusão 
dos móveis de emprêgo geral que 
não tenham sido especialmente cons
truídos para usos médico-cirúrgicos) ; 
inclusive partes e peças separadas, 
desde que, como tais, se possam rc~ 
conhecer, tais corno alguns artefatos 
especiais destinados a ser fixados 
em mesas de operações, para imo~ 
bilizar o doente, etc. (Vide Móveis 
ou mobiliário; Notas 94:-1, 94:-2, 94-3 
e 94:-4) ....................... . 

Modelos para demonstrações nos esta~ 
belecimentos escolares, salas de con~ 
ferência, dI! exposição, etc. (Vide 
Aparelhos, instmmentos e modelos 
de demonstração, etc. ) .......... . 

94.02 

90.21 

Modelos reduzidos para recreio, mes~ 
mo em sortidos, q;Je apresentem par~ 
tes e peças necessárias à construção 
dêstes modelos, tais como de navios, 
aeronaves, comboios, etc., inclusive 
os brinquedos que sejam reprodll
çfío de artefatos para uso de adul
tos, como ferros elétricos de engo
m<lr, máquinas de costura, instru
mentos musicais, etc., que daqueles 
se distinguem não só pela natureZ<l 
da matéria que os constitui, como 
também pela sua construção mais 
grosseira, dimensões reduzidàS e pe
queno rendimento que não admite o 
seu emprêgo num trabalho normal 
de adulto, bem como certos artefa~ 
tos que, isolados, estariam compreen
didos em outras Posições da Tabela, 
mas que adquirem caracteristicas de 
brinquedos por se acharem agrupa~ 
dos ou em virtude de sua apresen~ 
tação (agulhas, dedal, tesouras, 
etc.), desde que o conjunto possua 
características de brinquedo, e res
pectivas partes e peças separadas. 
(Vide Notas 97-1. 97-2, 97-4 e 
97~5; Brinquedos em geral) ..... . 

Moinhos de café, máquinas de moer 
carne, passadores e outros apare~ 
lhos mecânicos de uso doméstico, 
utilizados para preparar, acondicio~ 
n<lr, servir, etc., os alimentos e as 
bebidas, de pêso máximo de 10 kg 
(inclusive os aparelhos da mesma 
natureza e de tipos semelhantes, uti~ 
Iizados em r('staurant~s, talhos, s"l~ 
sicharias, padarias, mercearias, etc.) . 
Vide Aparelh03 mecânicos de uso 
doméstico, quanto a enumeração e 
requisitos; Notas da Alínea XVIII 
e Notas 82-1 a 82-4 ............ . 

Moinhos de cilindros para a indústria 
da moagem .................... . 

Moinhos de especiarias, com recipien-
tes de matérias cerâmicas ....... . 

Moinhos pequenos, usados na lavoura 

Molas (cordas) para relojoaria ..... 

Molas (especialmente de ligas «inco-
nel") , de niquel, com exclusão das 
molas da Posição 91.11. (Vide Ar~ 
te fatos de níquel não especificados 
e Notas da Alinea XVIII) ....... . 

Molas adaptadas a f;z:choo automáti~ 
cos de portas .................. . 

97.03 

82.03 

81.29 

82.08 

134.28 

91.11 

75.06 

83.02 
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e seus sais; nitroanilinas; nitrosoa
nilinas; metilanilinas e seus sais; 
etilanilinas e seus sais; tetranitromo
nometilanilina; outros). Vide Com-
postos de função amina .......... 29 . 22 

Monoaminas aromáticas outras ( to
luidinas, xilidinas, naftilaminas, di
fenilaminas e outros). Vide Com-
postos de função amina .......... 29 . 22 

Monofenóis (fenol, cresóis, xilenóis, 
alfanaftoI. betanaftoI. timo!. car-
vacrol e outros) ................. 29.06 

MonoHos de matérias têxteis sintéti
cas ou artificiais, cuja maior di
mensão do corte transversal seja su
perior a um milímetro. (Vide Nota 
XIV-I, «f»; Nota 39-3, «c»; Nota 
51-4; e Posições 39.01 a 39.06). 

MonoHos de matérias têxteis sintéticas 
ou artificiais, de pêso inferior a 
6,6 mg, por metro, cuja maior di-
mensão do corte transversal não ul
trapasse um milímetro. (Vide Fios 
de fibras têxteis sintéticas e arti-
ficiais e Notas XIV-l. XIV-2, 
XIV-3, XIV-4, 51-1, 51-2 e 51-4) 51.01 

Monofios de matérias têxteis sintéti
cas ou artificiais, cuja maior di
mensão do corte transversal não ul
tapasse um milímetro, de pêso igual 
ou superior a 6,6 mg, por metro, 
acondicionados ou não para venda 
a varejo. (Vide Notas XIV-l. 
XIV-2, XIV-3, XIV-4, 51-1, 51-2 
e 51-4) ......................... 51.02 

Morcelas e chouriços, de sangue, quan
do acondicionados em recipientes, 
embalagens ou envoltórios, destina
dos à apresentação do produto. 
(Vide Nota 16-1) ............... 16.01 

Mordentes preparados, que se empre
gam nas operações de tinturaria 
e de estam pagem de têxteis, para 
provocar a fixação, nas fibras, da 
matéria corante, assim como na tintu
raria do papel, cartolina, cartão e 
couro, etc. (Os mordentes, que são 
solúveis na água, têm por base, de
signadamente, sulfatos ou acetatos 
de alumínio, amônio, crômio ou ferro, 
tartarato duplo de antimônio e po
tássio, bicromato de potássio ou ou
tros sais metálicos, ou, ainda, tanino 
ou fenóis sulfurados complexos). 
Vide Nota 38-1 .................. 38.12 

---------------

Morfina, codeína, narcotina, papave
rina, quinina, cocaína, nicotina, cura
nina, efedrina, estricnina, etc. (Vide 
Alcalóides) ...................... 29 . 42 

Mortadelas, paios e especialidades aná
logas, quando acondicionados em re
cipientes, embalagens ou envoltórios, 
destinados à apresentação do pro-
duto. (Vide Nota 16-1) ......... 16.01 

Mós com armação manual ou de pe-
dal ............................. 82.04 

Mós e artigos para moer, desfibrar, 
amolar, polir. retificar, cortar ou 
serrar, de pedras naturais (inclusive 
aglomeradas), de abrasivos naturais 
ou artificiais aglomerados ou de 
produtos cerâmicos (inclusive seg
mentos e outras partes destas mes
mas matérias das referidas mós e 
artigos), mesmo com partes de ou
tras matérias (almas, hastes, ani
lhas, etc.) ou com seus eilj:os, mas 
sem armação. (Vide Nota 68-1) .. 68.04 

Mós para dentistas, unicamente utili
zadas em conjunção com a máquina 
de brocar por ê!es empregada. (Vide 
Aparelhos e instrumentos para odon-
tologia) ......................... 90.17 

Mostanh prep3rada e farinha de mos-
tarda ........................... 21.03 

Mosto de uvas com a fermentação aba-
fada cem álcool (inclusive mistc!as). 
Vide Nota 22-2 ................. 22.05 

Ivlosto de uvas não fermentado, mes-
mo concentrado. com adição de 
álcool. (Vide Notas 18-1 1"22-2) .. 22.09 

Mosto de uvas não fermentado, sem 
adição de álcool, com ou sem adi-
ção de açúcar ................... 20.07 

Mosto de uvas parcialmente ~ermenta-
do, ou com a fermentação abafada 
sem utilização de álcool .......... 22.04 

Mótocharruas e motocnltivadores, cujo 
engenho operante e sua parte mo
tora formam um conjunto insepará
vel. (Vide Máquinas, aparelhos e 
instrumentos agrícolas, etc.) ...... 84.24 

Motocicletas e velocípedes (bicicletas, 
etc. ), com motor auxiliar, com ou 
sem carro lateral, inclusive os car
ros laterais ("side-cars") para mo
tocicletas e velOcípedes de qualquer 
tipo, apresentados isoladamente (po-
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cações. (Vide Motores e máquinas 
motrizes; Notas da Alínea XIX e 
Notas 84-1 e 84-2) ............. 84.08 

Motores móveis montados sôbre p'atins 
ou sôbre carro, para usos agrícolas 
ou para trabalhos de estaleiro. etc. 
(Vide Motores de explosão ou de 
combustão interna. de êmbolo) 84.06 

Motor~ sincronos para máquinas de 
relógios, mesmo providos de redu
tor, mus sem maquinismo de relo-
joaria. (Vide Motores elétricos, etc.) 85.01 

Motores térmicos não especificados, não 
elétricos (turbina de gás, quando 
isolada: turbo-reator; termo-propul
sor; pulso-reator; reatores sem órgão 
móvel ou foguetões. etc.) . Vide Mo
tores e máquinas motrizes. Notas da 
Alíne<l XIX e Notas 84-1 e 84-2 84.08 

Móveis (asscntos), comprenedendo oS 
de veiculas e os transformáveis em 
camas, (Vide Móveis ou mobiliário; 
Cadeiras. bancos. poltronas. etc.) .. 94.01 

Móveis (mesas, assentos. etc.), dos ti
pos utiiizados em jardins. vestibulos. 
etc.. de mármore ou de outras pe
dras de cantaria. (Vide Manufatu
ras de pedra de cantaria e Nota 
94-1, "c") ...................... 68.02 

Móveis (mesas, asscntos, etc.), dos 
tipos utilizados em jardins. vestíbu
los. etc.. de matérias cerâmicas. 
(Vide Manufaturas de matérias ce
râmicas. não especificadas. e Nota 
94-1, "c") ...................... 69.14 

Móveis construídos e preparados es
pecialmente para receber aparelhos 
de registro e reprodução de som. 
(Vide Partes. peças separadas e 
acessórios dos aparelhos da Posição 
92.11) .......................... 92.13 

Móveis diversos, não especificados nem 
compreendidos nas demais Posições 
do Capitulo 94 (destinados especial
mente a residências, hotéis. escritó
rios, escolas. igrejas. estabelecimentos, 
armazéns, oficinas. laboratórios. es
critórios técnicos. etc.). de qualquer 
matéria (com exclusão. porém. dos 
de pedra ou cerâmica ou de metais 
preciosos. ou que contenham êstes 
metais, a não ser que não constituam 
mais do que simples guarnições ou 
acessórios de mínima importância). 
inclusive desmontados ou não r~u-

nidos (Nota 94-3). tais como: mó
veis de uso geral (armários. mesas. 
mesas para telefone. secretárias. es
tantes para livros. etc.); baús, ar
cas para roupa branca. arcas para 
pão. cômodas. colunas. toucadores. 
jardineiras. guarda-roupas, armários 
para roupa, cabides (vide Móveis 
ou mobiliário). bengaleiros. aparado
res. armários de cozinha. guarda
pratas, lavatórios, banquinhas de ca
beceira. camas (inclusive as camas 
re .... ersíveis. camas de campanha. ca
mas articuladas e berços). mesas de 
costura. anteparos para fogões de 
sala, biombos, cinzeiros de pé, armá
rios para músicas. estantes e mesas 
rolantes ( para serviço de licores. 
chá, etc.). mesmo com elementos 
elétricos de c.quecimento; guarda
roupas, armarias para classificação 
de documentos e classificadores de 
qualquer espécie. mesas com rodas. 
para transporte de fichas e de ou
tros documentos, fichários e demaís 
móveis, em geral de metal. para escri
tórios; carteiras, secretárias para 
profcssõres. cavaletes para quadros 
negros e mapas e demais móveis 
para escolas; altares, confessionários. 
púlpitos, bancos para comunhões, es
tantes de cõro e outros móveis para 
igrejas; balcões. cabides, móveis com 
divisões ou Qavetas, armários para 
ferramentas e móveis especiais para 
tipos de impressão, etc.. para esta
bekcimentos, armazéns. oficinas. etc.; 
mesas para microscópios, bancadas 
de laboratório, mesmo com vitrinas. 
tomadas para gás. torneiras. etc., e 
mesas de desenho não equipadas. 
para laboratórios e escritórios técni
cos; (com exclusão dos candeeiros 
e outros artigos para iluminação. 
que se classificam como manufatu
ras da respectiva matéria, das Po
sições 44.27.70.14.83.07. etc.; dos 
bancos de carpinteiro. escadas. cava
letes e baús que não tenham carac
terísticas de móveis. que se clas
sificam como manufaturas da res
pectiva matéria, das Posições 44.28. 
73.40, etc.; dos armários e outros 
artebtos. sem fundo ou sem lados. 
que se destinem a serem encaixados 
em paredes, da Posição 44.23. se 
for de "lcldeira; dos cêstos para pa
péis. de vime. da Posição 46.03. de 
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quinas e aparelhos para produção 
de frio, da Posição 84.15; Notas 
XIX-!, XIX-2 e 94-1, "fU) ...... 84.15 

Mucílagos e esp'essantes naturais, ex
traídos de vegetais (de alfarroba -
tragassol - e outros). Vide Nota 
13-1 ............................ 13.03 

Multiplicadores de velocídade. (Vide 
Redutores. multiplicadores e variado-
res de velocidade) ............... 84.63 

Munições e projéteis, tais como: gra
nadas e, ainda, todos os outros pro
jéteis para canhões e morteiros; car
tuchos de qualquer espécie (sem pro
jéteis, de balas comuns, de balas de 
rastro, incendiários, de balas perfu
r~mtes, com chumbo ou zagalotes, 

para espingardas de caça, etc.); ba
Ias de chumbo (õcas, esféricas, etc.) 
e as setas, para espingardas e pis
tolas de mola, ar comprimido ou gás, 
com exceção das munições para ar
mas que tenham características de 
brinquedo; projéteis que contenham 
o seu próprio meio de propulsão; 
munições de guerra; minas; arpões, 
com ou sem cabeça explosiva; par
tes de munições, em esbõço ou acaba
das. (Vide Projéteis e munições; 
Partes e peças separadas de projé
teis e munições; Notas 93-!, 93-2 
e 93-4) ......................... 93.07 

Mutadores de vapor de mercúrio, de 
tina metálica .................... 85. Oi 
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metilamina e outros). Vide Compos-
tos de função nitrila .............. 29.27 

Nitritos (de sódio, de potássio, de bá-
rio e outros). Vide Notas IX-I. 
IX-2. 28-1. 28-3 e 28-5 .......... 28.39 

Nitroglicerina (trinitroglicerol). Vide 
Ésteres nitrosos e nítricos ........ 29. 18 

Nitroglicerina, pmt!'ita e nitroglicol, 
no estado de explosivos preparados. 
(Vide Nota 36-1) .............. 36.02 

Nitrometano, nitroetano, nitropropano, 
nitrofórmio, nitrobenzeno, nitroxiloI. 
(Vide Deriv<ldos nUrados dos hi-

drocarbonetos) ................... 29 .03 

Níveis de bôlha de ar, etc., dos tipo,> 
utilizados n:! 1O:1strução (peJos pc-

dreiros. marceneiros, mecânicos. 
etc.). com exclusão dos níveis espe
ciais para agrimensura e nivela
mento. da Posição 90.14. (Vide 
Máquinas. aparelhos e instrumentos 
de medida e de verificação) ...... 90. 16 

Niveladoras. (Vide Aparelhos para 
escav<lção. atêrro. terraplenagem. 
etc.) ............................ 84.23 

Noz-moscada, macis, amomos e carda
mornos, em pó ou preparados. (Vide 
Nota 9-1) ...................... 09.08 

Numeradores manuais. (Vide Carim-
bos. etc.) ....................... 98.07 

"Nylon". (Vide Poliamidas e super-
poliamidas) ...................... 39.01 
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exceto os elétricos) .ferros de frisar, 
descapsuladores de garrafa, abre-la
tas, chaves, quebra-nozes (inclusive 
os de mola), saca-rôlhas, saca-botões, 
calçadeiras, afiadores de aço para lâ
minas e outros, afiadores de facas, 
rolos para pastelaria, corta-massas, 
raladores de queijo, etc., corta-legu
mes de lâmina oblíqua, máquinas de 
picar de lâminas circulares. corta
queijos. dispositivos para moldar ge
lados. fôrmas para pastéis ou doces. 
batedore~ de ovos ou nata. corta
ovos. artefatos para partir gêlo. pas
sadores de purê. ganchos. raspadores 
e atiçadores para fogões. tenazes 
para carvão ou brasas. etc. (Vide 
Ferramentas e aparelhos de uso ma
nual não especificados; Notas da Alí-
nea XVIII e Notas 82-1 a 82-4) .. 82.04 

Objetos de ornamentação e de estantes, 
de madeira, como travessas e bande
jas de qualquer espécie. cinzeiros, 
caixas de tabaco. pratinhos. bombo
neiras. estatuetas e pequenos objetos 
próprios para enfeitar estantes e pra
teleiras (tais como animais e outros). 
Vide Obras de marchetaria e de pe
quena marcenaria e Notas 44-2 e 
44-4) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 44.27 

Objetos de uso domésticos de eobre, 
compreendendo os de higiene. e res
pectivas partes. (Vide Artigos de 
uso e economia domésticos. de co-
bre) . .......................... 74.18 

Objetos de uso doméstico, de estanho, 
como \balixelas. boiões, travessas, 
taças. bilhas. cabeças de sifão. tam-
pas para copos e bilhas de cerveja. 
etc. (Vide Artefatos de estanho não 
espicificados) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 80 . 06 

Objetos de uso doméstico e de higiene, 
de zinco, tais como: armários de sus
pensão. para guardar comida. baldes, 
regadores. tábuas de lavar, bilhas. 
etc. (Vide Artefatos de zinco não 
especificados. etc.) .............. 79.06 

Objetos de uso doméstico e de higiene 
e respectivas partes (em especial, de 
níquel puro e de "maillechort"). 
Vide Artefatos de níquel não espe
cificados e Notas da Alinea XVIII 75.06 

Objetos de vidro, incolor ou colorido, 
designado por vidro de ótica comum, 
que apresentam relevos lenticulares 

ou prismáticos. suscetíveis de efeitos 
óticos. sem que tenham sido trabalha
dos ôticamente, que entram na fabri
cação de faróis de automóveis, sinais 
óticos. fixos ou intermitentes, sinais 
para bicicletas. sinais de estradas. 
certas balizas, lâmpadas de algibeira, 
candeeiros de iluminação. quadros 
de comando e de bordo. etc. (Vide 
Nota 70-3) " . . . . . . . . . . . . . . . . .. 70.14 

Objetos de vidro para escritório (com 
exclusão dos compreendidos na Posi
ção 70. 19). corados ou não. lapida
dados. foscos. cravados. chapeados 
ou ornamentados de qualquer outro 
modo, ou não, podendo conter. ain
da. partes espelhadas que não lhes 
retirem o caráter essencial. tais como 
pesa-papéis. cerra-livros. tacinhas 
para alfinêtes. porta-canetas. cinzei-
ros e tinteiros, etc. (Vide Nota 70-3) 70.13 

Objetos de vidro para ornamentação de 
a!lOEen~OS, ~f~cios l"eligiosos, ou 
usos semelhantes (com exclusão dos 
artigos da Posição 70.19). corados 
ou não. lapidados. foscos. gravados. 
chapeados ou ornamentados de qual
quer outro modo. ou não. podendo 
conter ainda partes espelhadas que 
nã.o lhes retirem o caráter essencial. 
tais como vasos. taças. estatuetas. 
figuras de animais. frutos. etc., cen
tro de mesa. aquários. queima-perfu-
mes. etc. (Vide Nota 70-3) ...... 70.13 

Ohictos .le ...-Um para serviço de mesa, 
de cozinha e de copa (tais como: co
pos. taças. garrafas. biberões. pratos. 
saladeiras. açucareiros. molheiras. ta
ças para frutas ou bolos. etc .• tige
las. manteigueiras. galheteiros. tra
vessas de mesa e de ir ao forno. 
panelas. tachas. bandejas. saleiros. 
descansos de talheres. campainhas de 
mesa. cafeteiras. bomboneiras. reci
pientes graduados para cozinha. 
aquecedores para travessas. descan
sos para pratos. corpos para bate
deiras domésticas. etc .• reservatórios 
para moinhos de café. espremedores 
de frutas. baldes de gelo. etc.). co
rados ou n50. lapidados. foscos. gra
vados. chapeados. ornamentados de 
l'ualqucr outro modo. ou não. po
dendo conter. ainda, partes espelha
das que não lhes retirem o caráter 
essencia 1. (Vide Nota 70-3) 70.13 
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Obras de carpintaria e peças de ar
mações para edifícios e construções, 
inclusive os painéis para assoalhos e 
as construções desmontáveis, de ma-
deira. (Vide Nota 44-4) ....... . 

Obras de marchetaria e de pequena 
marcenaria (caixas. cofres, estojos 
guarda-jóias, caixas para canetas, 
cabides, candeeiros e outros artefa
tos para iluminação, etc.; partes de 
madeira dessas manufaturas ou ob
jetos). Vide Objetos de adôrno pes
soal, de madeira; Objetos de orna
mentação, etc.; e Notas 44-2 e 44-4 

Obras diversas, de madeira. (Vide 
Medidas de capacidade e outras 
obras) ......................... . 

Obras não especificadas de produtos 
cerâmicos. (Vide Artefatos de pro
dutos cerâmicos não compreendidos, 
etc.) ......................... . 

Obréias, cápsulas para medicamentos, 
pastas dessecadas de farinha ou de 
fécula, em fôlbas, e produtos seme
lhantes. (Vide Notas 18-1. 18-2, 
19-1 e 19-2) ................... . 

Ocre (óxido de ferro). Vide Óxidos 
e hidróxidos de ferro ........... . 

Óculos para correção, proteção ou 
outros fL"ls, lunetas. Iornbões e arte
fatos semelhantes, inclusive para cer
tos usos especiais (óculos estereoscó
picos para cinema em relêvo, etc.), 
óculos de quimicos, de soldadores, de 
eletricistas, de desportos de in
verno, óculos submarinos, óculos 
comDlementares removíveis para 
adaptClção a óculos e os óculos pola
rizantes, etc., de vidro ótico ou de 
vidro ordinário (trabalhado ótica
mente ou não. corado ou não), de 
vidro de segurança, de matéria plás
tica artificial. de mica ou de metal 
(rêde ou plc.ca crivada de fendas), 
e reSPeCtivas partes e peças separa
das (-com exclusão, porém, dos arte
fatos destinados a mascarar ou pro
teger a maior parte do rosto, tais 
como máscaras para soldadores. más
caras e palas para motociclistas, 
máscara~ para mergulhadores, etc.; 
vidros de contato, da Posição 90.01; 
binóculos de teatro ou de corridas 
e similares, adaptados a armações 

44.23 

44.27 

44.28 

69.14 

19.06 

28.23 

de óculos com hastes, da Posição 
90.05; óculos com características 
de brinquedos, da Posição 97.03; 
óculos que constituam artigos para 
divertimentos e festas, da Posição 
97.05). Vide Notas 90-1. 90-3 e 
90-7 ........................... . 

Óculos protetores para a prática de 
esportes e para jogos ao ar livre. 
(Vide Nota 97-1, "p") ......... . 

"OH-set". (Vide Máquinas de impri-
mir) ........................... . 

Oleados. (Vide Tela encerada e ou
tros tecidos impregnados ou reves-
tidos) ......................... . 

Oleína (ácido oléico bruto). Vide 
Nota 15-1 ..................... . 

Óleo canforado, óleo fenolado, etc. 
(Vide Notas IX-2, 18-1. 30-1 e 

30-2) ....................... . 

óleo de acetona. (Vide Nota 38-1) 

óleo de banba, não emulsionado, sem 
qualquer mistura ou preparação. 
(Vide Nota 15-1) .............. . 

Óleo de cacau .................... . 

Óleo de destilação do petróleo ou de 
xistos e preparações não especifica
das nem compreendidas em outras 
Posições da Tabela, com uma pro
porção de óleo de petróleo ou de 
xistos igualou superior a 70% em 
pêso, e nas quais êstes óleos consti
tuam o elemento básico, excluídos os 
tributados pelo impôsto único sôbre 
combustíveis e lubrificantes líquidos 
OU gasosos. (Vide Notas 27-1 e 
27-3) .......................... . 

Óleo de Dippcl. (Vide Nota 38-2) 

Óleo de espermacete (parte líquida 
obtida após a separação do esper-
macete). Vide Nota 15-1 ....... . 

Õleo de pinho. (Vide Nota 38-1) ... . 

óleo de rícino bidrogenado ("'opal
wax"). Vide Notas 34-1 e 34-4 

Óleo fixo de mostarda. (Vide Nota 
15-1) ......................... . 

Ólco-estearina. (Vide Nota 15-1) ... . 

Óleo-margarina não emulsionada, sem 
qualquer mistura ou preparação. 
(Vide Nota 15-1) ............. . 

90.04 

90.04 

84.35 

15. tO 

30.03 

38.09 

15.03 

18.M 

27.10 

38.19 

15.04 

38.07 

34.04 

15.07 

15.03 

15.03 
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dos. próprios ou não para alimenta
ção (de soja. algodão. amendoim. 
oliva. girassol. n'lbo. colza. mos
tarda. linhaça. dendê. copra. palma. 
mamona ou rícino, babaçu, casta
nha de caju, oiticica, tunguc e ou-
tros). Vide Nota 15-1 , .......... . 

Óleós vegetais ou animais, cozidos, 
oxidados. desidratados, sulfurados, 
soprados, estandolizados ou modifi
cados por outros processos. (Vide 
Nota 15-1) ..................... . 

"Oleum" (ácido sulfúrico fumegante) 

Olhos artificiais. de vidro. com exclu
são dos de prótese, sem mecanismo 
(para bonecas. autômatos, animais 
embalsamados. peles de adôrno, etc.) 
Vide Notas 70-1 e 70-3 ......... . 

Olhos artificiais qUe possuarr~ mecanis
mo, destinados a bonecas que fechem 
os olhos ....................... . 

Olhos artificiais, sem mecanismo, para 
prótese. (Vide Aparelhos e outros 
artefatos de prótese dentária. etc.) 

Onduladores e semelhantes, para pen
teado, mesmo revestidos de têxteis, 
couro ou apresentando dispositivos 
de borracha ou de outras matérias. 
desde que conservem as característi
cas de artefatos de ferro ou dej aço. 
(Vide Alfinêtes, etc.) ......... . 

Opacificantes e côres preparados, para 
as indústrias de cerâmica, esmaltaria 
ou vidraria. (Vide Notas 32-1 e 
32-5) ......................... . 

Opalina (óxido cérico) 

Opoterápicos (insulina e outros) 
Medicamentos. (Vide Notas IX-2, 
18·1,30-1 e 30-2) .............. .. 

Órgãos de acoplamento (mangas de 
acoplamento fixas, tais como man
gas partidas. de disco, etc.; acopla
mentos flexíveis, de tacos, fusos. 
anéis. fitas. esferas de borracha, 
molas, etc.; acoplamentos hidráuli
licos) e suas partes e peças sepa
radas. (Vide Artefatos mecânicos 
que transmitem energia, etc.; Notas 
da Alínea XIX e Notas 84-1, 84-2 
e 84-4) ....................... . 

Órgãos de tubos (instrumentos de sô
pro, com teclado e tubos. que apre-

15.07 

15.08 

28.08 

70.19 

97.02 

90.19 

73.34 

32.08 

28.52 

30·03 

84.63 

sentam três grupos de elementos: so
noros. foles, maquinismo), de qual
quer matéria, acabados ou não (po
dendo apresentar, acoplados, disposi
tivos elétricos de tomada de som e 
de amplificação, desde que se trate de 
instrumentos dos tipos clássicos que 
possam ser utilizados sem êsses dis
positivos), com exclusão dos realejos. 
quer de salão, quer portáteis, de tu
bos. mas sem teclado, e que funcio
nam automàticamente ou por meio 
de manivela, da Posição 92.01. 
(Vide Notas 92-1. 92-2 e 92-4) .. 

Órgãos eletrônicos. (Vide Instrumen
tos de música eletromagnéticos, ele-
trostáticos, eletrônicos, etc.) ..... . 

Ornamentação (Objetos de cerâmica de 
fantasia para). Vide Fantasia. Lou
ça de mesa, etc., Cinzeiros, etc. .. 

Ornamentação de interiores (Vide Ar
tefatos de metais comuns para) .. 

Ornamentação e adôrno (Vide Arte
fatos de cerâmica utilizados na) .. 

Ornamentos arquitetônicos de cerâmica 
(cornijas, frisos, carrancas, frontões, 
f!orões, balaustradas, cachorros, ca
pitéis, esferas e diversas outras guar
nições para fachadas, telhados, pa
redes, portais, etc., mesmo que se 
apresentem revestidos de areia ou de 
terra, corados, impregnados de ou
tras substâncias, vidrados, esmaltados 
ou com relevos, estrias ou outros ar· 
namentos obtidos por moldação). 
Vide Nota 69-1 ............... . 

Ornamentos para paredes, de matérias 
cerâmicas, tais como: placas, traves
sas e pratos, que possuam um dis
positivo para se poderem pendurar 

Ornamentos religiosos ou para igrejas, 
de matérias cerâmicas, tais como 
crucifixos, pias de água benta, etc. 

Ornatos de cornija e outros ornatos, 
exceto os compreendidos na Posição 
44.13, e que se não destinem a fa
zer parte integrante de móveis, 
como os ornatos denteados para 
prateleiras de armários, estantes, etc. 
(Vide Móveis diversos) ....... . 

Osso trabalhado, em chapas, varetas, 
peças, simplesmente cortadas em de
terminada forma, mesmo a quadrada 

92.03 

92.07 

69.13 

83.06 

69.13 

69.05 

69.13 

69.13 

H.11) 
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Óxidos de titânio (anidrido titânico, 
óxido titânico e outros). Vide No
tas da Alínea IX e Notas 28-1 e 
28-3 ............................ 28.2.5 

Óxidos e hidróxidos (hidratos) de co
balto. (Vide Notas da Alínea IX c 
Notas 28-1 c 28-3) .............. 28.24 

Óxidos e hidróxidos de alumínio; co-
rindons artificiais (Vide Notas 28-1 
e 28-3) ......................... 28.20 

Óxido3 e hidróxidos de ferro, inclusive 
as terras corantes à base de óxido 
de ferro natural. que contenham em 
pêso 70%. ou mais de ferro com
binado. expresso em Fe'O" (óxido 
férrico -- minio de ferro -. col
cotar. acre e outros; hidróxido fer
roso. hidróxido férrico ou óxido cas
tôuho). Vide Notas da Alinea IX e 
Notas 28-1 e 28-3 ................ 28.23 

Óxidos e hidróxidos de Iitio, de berilo 
(glucínio). de cádmio. de niquel. de 
1lI0libdeno. de tungstênio. de vaná-

dio. de cobre. de bismuto; óxidos de 
germânio. de antimônio. de zircônio. 

de mercúrio; hidróxidos de manganês. 
de estanho; óxido. hidróxido e pe
róxido de cálcio. (Vide Notas da 
Alínea IX e Notas 28-1 e 28-3) .. 28.28 

Óxidos. hidróxidos e peróxidos de es-
trôncio, de bário e de magnésio. 
(Vide Notas 28-1 e 28-3) ........ 28.18 

Oxietilcelulosc. (Vide Bteres da celu-
lose. Dirivados químicos da celulose 
e Nota 39-3) .................... 39.03 

Oxigênio (elemento químico). Vide 
Metalóidcs outros ............... 28.04 

Oxilite ou pedra de oxigênio. (Vide 
Preparados das indústrias químicas 
ou indústrias conexas) ............ 33. 19 

Ozocerita e ccresina (cêra-da-moldávia 
ou parafina nativa). Vide Notas 
27-1 e 27-4 ..................... 27.13 

Ozônio (elemento químico). Vide Me-
talóides outros .................. 28.04 
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Papéis, cartolinas e cartões, apergami
nhados, e suas imitações, inclusive 
papel cristal, em rolos ou em fô-
lhas. (Vide Notas 48-3 e 48-4) .... 48.03 

Papéis, cartolinas e cartões coloridos na 
superfície, com uma ou mais côres. 
aplicadas por qualquer processo. 
compreendendo o papel marmoriza
do na superficie. papel com listras. 
assuntos ornamentais. desenhos. etc .• 
papel jaspeado à superficie e seme
lhantes. destinados a revestimento de 
caixas. encadernações. etc.. em ro
los ou em fôlhas. (Vide Notas 48-3, 
48-4 e 48-8) .................... 48.07 

Papéis, cartolinas e cartões, cortados 
de forma especial, mesmo com dize
res impressos ou ilustrações de cará
tcr acessório, ou. ainda, ornamenta
dos, gofrados, etc. (diferentes dos 
das Posições 48.10 a 48.14). desig
nadamente: papéiS. cartolinas e car
tões-filtros. pregueados ou em discos; 
idem. para doces ou para tapar 
boiões com doces; papéiS cortados 
para fabrico de sacos, etc. (Vide 
Notas 48-4. 48-6 e 48-8) .......... 48.15 

Papéis, cartolinas e cartões, cortados 
para usos determinados (filtro, im
pressões telegráficas. indicadores, 
tornessol, "busca-pólos" e semelhan
tes; papel para fabricação de fós
foro, para confecção de cartões per
furáveis para máquinas estatísticas, 
de contabilidade e semelhantes; etc.), 
diferentes dos compreendidos nas Po
sições 48. 10 a 48. 14 . (Vide Notas 
48-4.48-6 e 48-8) ................ 48.15 

Papéis, cartolinas e cartões, cortados 
para usos determinados, em tiras ou 
em carretéis. mesmo com dizeres 
impressos ou ilustrações de caráter 
acessório (Nota 48-8) ou. ainda. or
namentados, gofrados. etc. (diferen
tes dos das Posições 48. 10 a 48. 14) , 
tais como: tiras gomadas; tiras perfu
radas ou não nas margens, para má
quinas de calcular e para monotipos, 
aparelhos telegráficos e semelhantes; 
papel higiênico em rolos; lã, palha 
ou fibra de papel, para acondiciona
mento de mercadorias, constituídas 
por fitas delgadas regulares, mistu
radas; tiras e lâminas, mesmo reves
tidas de qualquer substância, para 
obras de cesteiro ou outros usos. 
(Vide Notas 48-4, 48-6 e 48-8) .. '18.15 

Papéis, cartolinas e cartões, em fôlhas, 
mesmo com dizeres impressos ou ilus
trações de caráter acessório (Nota 
48-8). ou, ainda. ornamentados. go
frados. etc. (diferentes dos das Po
sições 48.10 a 48.14). tais como: 
papel de carta e outro papel de es
crever; papel quadriculado. exceto 
para aparelhos registradores. papel 
cortado para acondicionar bombons. 
frutas. etc.; papel mata-borrão. pa
peI higiênico em fôlha, etc. (Vide 
Notas 48-4. 48-6 e 48-8) ......... 48.15 

Papéis, cartolinas e cartões, em rolos 
0';1 em fôlhas. impregnados de óleo, 
cera. parafina. resina artificial. inse
ticidas, produtos químicos, etc., que 
lhes comunicam propriedades par
ticulares. tais como impermeabilida
de. transparência. etc. (papéis rea
gentes. papel de tornes sol. papel 
cêra. papéis baquelizados. papel re
vestido de borracha. papel de de
calque impregnado. papel carbono. 
papéis cartolinas e cartões alcatroa
dos para tetos. papéis para forrar 
casas impregnados de DDT. papéis 
gelatina dos ou albumina dos. etc.). 
Vide Notas 48-3, 48-4 e 48-8 .... 48.07 

Papéis, cartolinas e cartões, em rolos 
ou em fôlhas. impressos ou que te
nham dizeres impressos ou ilustra
ções de caráter acessório (nome da 
firma. marca. modo de emprêgo da 
mercadoria. etc .• como os papéis de 
embrulho utilizados no comércio) • 
que não sejam dd molde a modificar 
o seu destino inicial. nem a fazê-los 
considerar como artefatos abrangidos 
pelas posições do Capítulo 49. nem 
incluídos na Posição 48.06. (Vide 
Notas 48-3, 48-4 e 48-8) 48.07 

Papéis. cartolinas e cartões, em rolos 
ou em fôlhas. pautados, riscados ou 
quadriculados, contendo caracteres 
impl1essos por qualquer processOi. 
como algarismos. sinais e claves de 
música. etc. (Vide Notas 48-3. 48-4 
e 48-8) ........................ 48.07 

Papéis, cartolinas e cartões, encrespa
dos ou pregueados (produto muito 
elástico). em rolos ou em fôlhas. em
pregados no fabrico de grande nú
mero de artigos, tais como sacos de 
cimento. toalhas, lenços. guardana
pos. papel higiênico, flôres artificiais, 
etc. (Vide' Notas 48-3 e 48-4) .... 48.05 
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bem como os abrangidos pelo Ca-
pitulo 49) ... " ................. 48.01 

Papéis de grão natural acentuado, 
designadamente o «papel para dese
nho», de fabrico manual, em rolos 
ou em fôlhas .................... 48 .02 

Papéis de grão natural acentuado, de
signadamente o papel para desenho, 
de fabricação mecânica. em' rolos ou 
em fôlhas ...................... 48-01 

Papéis impregnados ou revestidos de 
detergentes. (Vide Nota 34-1) .... 34.02 

Papéis impregnados ou revestidos de 
sabão. (Vide Notas 34-1 e 34-2) 34.01 

Papéis impregnados ou revestidos de 
mica em pó, que não se confundem 
com a mica em lâminas com suporte 
de papel, da Posição 68-15 ...... 48.11 

Papéis perfumados ou cobertos de cos
mésiicos. (Vide Notas IX-2. 30-2. 
33-1 e 33-2) .................... 33.06 

Papéis rendados. (Vide Manufaturas 
de pasta de papel. etc.) •......... 48.21 

Papéis revestidos 0:1 impregnados, que 
permitem transferir por pressão. umi
dificação. etc.. uma parte da maté
ria revestidora. para outra superfí
cie. cortados no formato próprio 
(excetuado o papel para marcar a 
fogo da Posição 32.09). Vide No-
tas 48-4 e 48-8 ...........•...... 48.13 

Papéis tornados impermeáveis à água 
ou às matérias gordas, por engoma
gemo impregnação ou processos se
melhantes (em operação após o seu 
fabrico). em rolos ou em fôlhas. 
(Vide Notas 48-3 e 48-4) ........ 48.07 

Papel (Pasta para a fabricação de) .. 47.01 

Papel carbono e semelhantes, em roleS 
ou em fôlhas. (Vide Notas 48-4 e 
48-8) .......................... 48.07 

Papel carbono, hectográfico e seme
lhantes, cortados nas dimensões pró
prias. inclusive acondicionados em 
caixas. (Vide Notas 48-4 e 48-8) 48.13 

Papel( cartolina, cartão e pasta de pa-
peI. (Vide Manufaturas de pasta de 
papeI. papeI. cartolina. etc.) ...... 48.21 

Papel, cartolina e cartão, revestidos de 
mica em pó, em rolos ou em fôlhas, 
que não se confundem com a mica 

em lâminas com suporte de papel da 
Posição 68.15 .................. 48.07 

PapeI cc!ofane (fôlhas delgadas e 
transparentes de celulose regenera
da. cuja forma quadrada ou retan-
gular resulte de simples corte) .... 39.03 

Papel-cêra, cortado nas dimensões pró
prias, mesmo acondicionado em cai
xas. para duplica dores rotativos ou 
outras máquinas de copiar. (Vide 
Notas 48-4 e 48-8) .............. 48.13 

Papel "couché" e "semicouché", em ro
Ias ou em fôlhas. (Vide Notas 48-4 
e 48-8) ........................ 48.07 

Papel "cristal", em rolos ou em fôlhas. 
(Vide Notas 48-3 e 48-4) ........ 48.03 

Papel de carta, em fôlhas, não reuni
das em blocos. dobradas ou não. mes
mo com dizeres impressos, e ainda 
as fôlhas de papel de carta isoladas. 
quando se apresentem em sacos de 
papel que não contenham outros ar
tigos de correspondência. (Vide No-
tas 48-6 e 48-8) .................. 48.15 

«Papel de cortiça» (fôlhas de cortiça de 
pequena espessura. mesmo sem re-
fôrço de papel). Vide Nota 45-2 4S.02 

Papel de fabrico manual, cortado em 
folhas de forma quadrada ou retan
gular. cuja maior dimensão não ul
trapasse 36 centímetros. (Vide No-
tas 48-4 e 48-6) ................ 48.15 

Papel de filtro, em fôlhas ou em rolos, 
de fabricação manual... .. .. .. .. .. 48.02 

Papel de filtro, em fôlhas ou rolos, de 
fabricação mecânica .............. 48.01 

Papel de filtro, papel mata-borrão e 
outros papéis especiais, fabricados 
mecânicamente. em rolos ou em 
fôlhas. (Vide Papel. cartolina e car-
tão. etc.) ...................... 48.01 

Papel de sêda, em rolos ou em fõlhas 48.01 

Papel higiênico, em rolos ou em fôlhas. 
(Vide Notas 48-4 e 48-6) ........ 48.1S 

Papel mata-môscas. (Vide Desinfetan-
tes e Notas IX-2 e 38-1) ........ 38.11 

Papel para cigarros, cortado em forma 
determinada, inclusive em mortalhas 
ou em tubos, podendo, numa das 
extremidades. apresentar-se revestido 
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sive as meias-solas; alma. geralmente 
de couro ou madeira; saltos. inclusi
ve os saltos de pregar. aparafusar. 
colar e as partes de saltos como o 
protetor que é a parte terminal de 
alguns; outros acessórios removíveis. 
tais como palmilhas. protetores de 
meias, etc.; bem como os conjuntos 
destas partes que ainda se não pos
sam considerar calçado; não compre
endidos as cavilhas. protetores. i1hós, 
colchêtes. fivelas, galões. cordões e 
outros artigos de ornamentação, nem 
os botões para calçados). Vide Nota 
64-2 ............................ 64.05 

Partes componentes de polainas, per
neiras e artigos semelhantes. (Vide 
Nota 64-2) ...................... 64.06 

Partes de armações da Posição 90.03, 
para óculos e outros artefatos, da 
Posição 90.04, tais como: hastes de 
óculos e respectivas armações. aros, 
pontes. dispositivos com molas para 
lunetas. cabos dos lornhões. etc. 
(com exclusão dos parafusos, corren
tes sem dispositivo de fixação. molas 
e charneiras, de metais comuns, que 
seguem o seu regime próprio). Vide 
Notas 90-1. 90-3 e 90-7 .......... 90.03 

Partes de caldeiras, radiadores e apa
relhos de aquecimento central, não 
elétricos, e os elementos e outras 
partes de radiadores. como tais iden
tificáveis. (Vide Aparelhos de aque
cimento central, não elétricos. etc .• 
e Notas da Alinea XVIII) ........ 73.37 

Partes de corremes e cadeias" de ferro 
fundido, de ferro ou de aço, tais 
como rolos. eixos, tubos e outras 
peças para articulação, elos. etc. 
(Vide Notas da Alinea XVIII) .. 73.29 

Partes de ferro fwW:id6, de ferro ou 
de aço, dos artigos de usos e econo-
mia domésticos e de higiene (da 
Posição 73.38). tais como tampas. 
asas, cabos e separadores para pane
las-autoclaves, etc. .... . . . . . . . .. 73.38 

Partes de madeira das obras ou obje-
tos da Posição H. 27 .......... ~..:... H. 27 

Partes de metais comuns, das fechadu
ras, cadeados e artefatos semelhan
tes, manifestamente reconhecíveis 
como tais (caixas. fôlhas. lingüetas. 
escudos, tampas de escudos. cilin-
dros, etc.) ...................... 83.01 

Partes de móveis (obras. mesmo ape~ 
nas esboçadas. que. pela sua fonna 
ou butras características específi
cas. se reconheçam como destinadas 
exclusiva ou principalmente a um 
móvel do Capítulo 94). como. por 
exemplo. as chapas de vidro (incluin
do os espelhos) e as pedras, como 
as de mármore, cortadas na forma 
própria. quando se apresentem iso
ladas, desde que, combinadas com 
outros elementos, mostrem manifesta
mente esta característica (seria o 
caso de uma porta de guarda-vesti
dos com espelho). seguem o regime 
dos móveis correspondentes; não se 
considerando como partes de mó
veis: as tiras e cerca duras. da Posi
ção 44 .19. as molas. fechaduras, 
guarnições, ferragens e outras partes, 
peças separadas e acessórios de em
prêgo geral. na acepção da Nota 
XVIII-2. bem como as chapas de 
vidro e as pedras. mesmo cortadas 
na forma própria. mas que não sa
tisfaçam os requisitos acima descri
tos. (Vide Nota 94-4). 

Partes e acessórios de uso geral de ma-
térias plásticas artificiais .......... 39 . 01 

Partes e acessórios de uso geral, de 
metais comuns (Acessórios para 
tubos. das pOsições 73.20. 74.08. 
75.04. 76.U7. 78.05. 79.04. 80.05; 
Cabos. cordoalhas. etc.. das posi
ções 73 25. 74.10 76.12; Correntes. 
cadeias e suas partes componentes. 
das posições 73.29. 74.13; Pontas. 
pregos. cravos. ganchos. percevejos. 
etc .• das posições 73.31. 74.14; Pa
rafusos. porcas. arruelas. etc.. das 
posições 73.32. 74.15. etc.; Molas 
e folhas de molas. de metais comuns. 
diferentes das molas da posição 
91 . 11; Fechaduras. etc .• da posição 
83. 01; Guarnições e ferragens. etc .• 
para móveis, etc .• da posição 83.02; 
Fechos. fivelas, cokhêtes. etc.. da 
posição 83.09; Molduras metálicas 
para fotografias. da posição 83.12; 
Placas indicadoras, para Sinalização. 
etc .• da posição 83.14). Vide Nota 
XVIII-2 e parágrafos. 

Partes e acessórios exclusive ou princi
palmente destinados aos instrumentos 
de astronomia e cosmografia, da Po
sição 90.06. inclusive respectivas 
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sadores de fardos, de ceifeiras-debu
lhadoras ou de debulhadoras; relhas, 
garras, forquilhas, fresas e outros 
utensílios, de arrancadeiras; tambo
res e forquilhas de gadanheiras; den
tes e mecanismos elevadores de ga
danhas; ancinhos "pick-up" de apa
nhadeiras-enfeixadeiras; joeiras, pe
neiras e tambores-crivos, de selecio
nadores e de calibra dores} . Vide 
Notas XIX-I, XIX-2 e 84-1 ...... 84.25 

Partes e peças separadas das máquinas, 
aparelhos e instrumentos da Posição 
84.29, tais como peneiros, crivos 
(com exceção dos tecidos para pe
neiros da Posição 59.17), cilindros 
alveolados ou perfurados, cilindros 
misturadores, cilindros separadores e 
rolos para moinhos e conversores. 
(Vide Notas XIX-I, XIX-2 e 84-1) 84.29 

Partes e peças separadas das máqui
nas, aparelhos e instrumentos mecâ
nicos, não especificados, da Posição 
84.59. (Vide Notas XIX-1. XIX-2 
e 84-1) ......................... 84.59 

Partes e peças separadas das máqui
nas, aparelhos e material dq impres
são da Posição 84.34. (Vide Notas 
XIX-I, XIX-2 e 84-1) ........... 84.34 

Partes e peças separadas das máqui
nas, aparelhos elevatórios de carga, 
etc., da Posição 84. 22 (com exceção 
das peças e órgãos de máquinas e 
aparelhos de propulsão própria ou 
automóvel, desta Posição, tais como 
molas de suspensão, da Posição 
73.35, motores da Posição 84.06, 
equipamento elétrico de arranque ou 
de ignição, da Posição 85.08, rodas 
c equipamento de direção ou de 
freio, da Posição 87.06 e outros ór
gãos idênticos aos dos veículos au
tomóveis, os quais devem ser classi
ficados como peças dêstes veículos), 
tais como: tambores para guinchos 
ou para cabrestantes, lanças para 
guindastes, carros monotrilhos, bal
des,. cabinas e vagonetas para trans
portadores aéreos, cabinas, gaiolas 
e plataformas, para elevadores, de
graus para escadas mecânicas, cor
rentes de palhêtas para transporta
dores, alcatruzes para elevadores ou 
transportadores, suportes, cavaletes 
de rolos e rolos, para transportadores 

de fitas ou de rolos, fitas de aço para 
transportadores, cabeças motoras e 
retardadores, para transportadores e 
mesas vibratórias, dispositivos de 
imobilização. etc., denominados 
"freios de segurança", para caixas e 
cabinas de elevadores, bem como os 
cabos e correntes providos dos res
pectivos acessórios, desde que se 
apresentem com os aparelhos eleva
tórios ou de movimentação aos quais 
se destinem .. (Vide Máquinas e apa
relhos elevatórios de carga, etc.; 
Notas XIX-I, XIX-2 e 84-1) ...... 84.22 

Partes e peças separadas das máqui
nas de barbear, de cortar cabelo ou 
de tosquiar, elétricas, da Posição 
85.07, com exceção, porém (visto 
que se não destinam a ser adap~adas 
exclusivamente a tais aparelhos), das 
lâminas, navalhas, pentes, contrapen
tes e cabeças de aparelhos de bar
bear, de cortar cabelo ou de tos
quiar, quando apresentados isolada
mente, que, em qualquer caso, se 
classificam nas Posições 82.11 ou 
82.13, respectivamente. (Vide No-
tas XIX-r, XIX-2 e 82-2, §) ........ 85.07 

Partes e peças separadas das máquinas 
de calcular, de escrever, para conta
bilidade, caixas registradoras, máqUi
nas de franquiar e de calcular pre
ços de bilhetes e semelhantes, com 
dispositivo de totalização, da Posi
ção 84.52. (Vide Partes, peças se
paradas e acessórios, etc. e Notas 
XIX-I, XIX-2 e 84-1) ........... 84.55 

Partes e peças separadas das máqui.. 
nas de costura e respectivo. móveis, 
da Posição 84.41, tais como cabeças, 
armações, lançadeiras (excetuadas 
as canelas que se classificam aten
dendo à matéria constitutiva). Vide 
Notas XIX-I, XIX-2 e 84-1 ...... 84.41 

Partes e peças separadas das máqui
nas de escrever, sem dispositivo to
talizador, e das máquinas de auten
ticar clleques, da Posição 84.51. 
(Vide Notas XIX, XIX-2 e 84-1) 84.55 

Partes e peças separadas das máqui
nas e aparelhos a gás, para soldar, 
etc., da Posição 84.50, inclusive 
acessórios, tais como suportes (de 
esferas, cilindros ou outros) e guias 
de corte ( gu ias para corte linear, 
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desta Posição, que se classificam na 
Posição 81.60). Vide Notas XIX-I. 
XIX-2 e 81-1 .................... 84.56 

'Partes e peças separadas das máqui
nas e aparelhos da Posição 85.01. 
(Vide Notas XIX-I, XIX-2 e 85-2) 85.01 

Partes e peças separadas das máqui
nas e aparelhos de escritório, da 
Posição 84.54. (Vide Nota. XIX-I, 
XIX-2 e 84-1) .................. 84.55 

Partes e peças separadas das máqui
nas e aparelhos elétricos, não espe
cificados, da Posição 85.22. (Vide 
Notas XIX-l e XIX-2) .......... 85.22 

:Partes e peças separadas das máquinas 
e aparelhos eletrotérmicos industriais, 
da Posição 85-11. (Vide Notas 
XIX-I e XIX-2) ................ 85.11 

Partes e peças separadas das máqui
nas e aparelhos não especificados, da 
Posição 84.30. (Vide Notas XIX-I. 
XIX-2 e 84-1) .................. 84 .30 

Partes e peças separadas das máqui
nas e apareLhos para acearia, fundi
ção e metalurgia, da Posição 84.43. 
(Vide Notas XIX-I. XIX-2 e 84-1) 84.43 

Partes e peças separadas das máqui
nas e aparelhos para brochura e en
cadernação, etc , da Posição 84.32. 
(Vide Notas XIX-I, XIX-2 e 84-1) 84.32 

Partes e peças separadas das máqui
nas e aparelhos para fabricação e 
trabalho a quente do vidro e das ma
nufaturas de vidro, e das máquinas 
para montagem de lâmpadas. etc .• 
da Posição 84.57. (Vide Notas 
XIX-I. XIX-2 e 84-1) ............ 84.57 

Partes e peças separadas das máqui
nas e apareihos para impressão e 
artes gráficas, da Posição 84.35. 
(Vide Notas XIX-!, XIX-2 e 84-1) 84.35 

Partes e peças separadas das máquinas 
e aparelhos para lavar, limpar, secar, 
etc., da Posição 84.40. (Vide Máqui
nas e aparelhos para lavar. limpar, 
secar, etc.; Notas XIX-I. XIX-2 

e 84-1) ......................... 84.40 

Partes e peças separadas das máqui
nas e aparelhos para produção de 
frio, tais como armários, balcões e 
outros móveis, manifestamente des-

tinados a ser providos de um grupo 
frigorífico (com exceção. contudo. 
dos compressores, condensadores e 
evaporadores, quando se apresentem 
isodamente, que se classificam nas 
Posições 84. 11 ou 84. 17. mesmo que 
se destinem especialmente à pro
dução de frio). e incluídos os evapo
radores e condensadores para apa
relhos produtores de frio, de uso 
doméstico. (Vide Material. máqui
nas e aparelhos para produção de 
frio, etc.; Notas XIX-I, XIX-2 e 
84-1) .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 84.15 

Partes e peças separadas das máquinas 
e aparelhos para trabalhar pasta de 
pape!, etc., da Posição 84.33. (Vide 
Notas XIX-I, XIX-2 e 84-1) .... 84.33 

Partes e peças separa~ das máquinas 
estatísticas e semelhantes, da Posi
ção 84.53. (Vide Notás XIX-I. 
XIX-2 e 84-1) .................. 84.55 

Partes e peÇas separadas das máqui
nas-ferramentas para trabalhar ma
deira, cortiça, etc., da Posição 84.47. 
(Vide Notas XIX-I, XIX-2 e 84-1) 84.48 

Partes e peças separadas das máqui
nas-ferramentas para trabalhar me
tais e carburetos metálicos, da Po
sjção 84.45. (Vide Notas XIX-I, 
XIX-2 e 84-1) .................. 84.48 

Partes e peÇas separadas das máqui
nas-ferramentas para trabalhar pedra, 
produtos cerâmicos, cimento, vidro, 
fibrocimento e matérias minerais se
melhantes, da Posição 84.46. (Vide 
Notas XIX-I, XIX-2 e 84-1) ...... 84.48 

Partes e peças separadas das pilhas 
elétricas, da Posição 85.03. (Vide 
Pilhas elétricas e Notas XIX-I e 
XIX-2) ........................ 85.03 

Partes e peças separadas das torneiras, 
registros, válvulas e artefatos seme
Lhantes, da Posição 84.61. (Vide 
Notas XIX-I, XIX-2 e 84-1) .... 84.61 

Partes e peÇas separadas de bombas, 
motobombas e turbobombas, de ar e 
de vácuo; de compressores, etc., de 
ar ou de outros gases; de geradores 
de êmbolos livres e de ventiladores 
e semelhantes (tais como corpos de 
bombas e de compressores, êmbolos. 
válvulas. rodas de pás, hélices e ou-
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para óculos, etc., da Posição 90.03; 
Vidros para óculos, da Posição 
90.01, ou das Posições 70.07, 70.15 
ou 70. 18, consoante os casos; "Vi
dros" para óculos de outras matérias 
diferentes do vidro, da Posição 
90.01; Notas 90-1. 90-3 e 90-7) " 90.04 

Partes e peças separadas de projéteis 
e munições, da Posição 93.07, aca
badas ou não, tais como: corpos de 
granadas, de minas, de bombas e de 
torpedos; co pelas e outras partes de 
cartucho, como bases, reforços inte
riores e buchas; balas, chumbo de 
caça e zagalotes, de qualquer espé
cie ou calibre; espolêtas detonantes 
de qualquer espécie; partes mecâni
cas de algumas munições, como hé
lices e giroscópios especiais; cones 
de choque e flutua dores para torpe
dos; percurtores, chavêtas de se
gurança, alavancas e outras partes 
de granadas; ale tas para bombas, 
etc. (Vide Notas 93-1, 93-2 e 93-3) 93.07 

Partes e peças separadas de queimado
res para alimentação de fornalhas ou 
para fornalhas automáticas, etc., tais 
como cabeças de queimadores mecâ
nicos, elementos e cintas de grelhas 

articuladas, quadros, pistões de acio
namento, resvaladouros e rolos de 
grelhas mecânicas. (Vide Queima
dores mecânicos ou automáticos para 
alimentação de fornalhas, etc.; No-
tas XIX-i. XIX-2 e 84-1) ....... 84.13 

Partes e peças separadas de turbinas e 
outras máquinas motrizes, hidráuli
cas, tais como pás, palhêtas, alcatru
zes, rotores, "stators", tinas em es
piraI e agulhas de reguladores. (Vide 
Turbinas, rodas e demais máquinas 
motrizes, hidráulicas; Notas XIX-I, 
XIX-2 e 84-1) .................. 84.07 

Partes c peças separadas ce veículos 
para vias férreas, desde que se reco
nheça que são exclusiva ou princi
palmente destinadas a veículos desta 
natureza, e não se encontrem excluí
das pelas Notas da Alínea XX, tais 
como: chassis e partes que os consti
tuem, como longarinas, travessas, 
chapas de guarda, etc., e os chassis 
monoblocos; eixos retos ou em forma 
de cotovelo, que se podem apresen
tar montados ou desmontados; rodas 
e respectivas partes, como discos, 

aros, virolas, centros, etc.; "bogies". 
com dois ou mais eixos, e os "bis
seIs", constituidos por um chassis su
portável por um único eixo; caixas 
de lubrificação e suas partes; dispo
sitivos de freio, de qualquer espé
cie, compreendendo os freios manuais 
comandados diretamente de cada um 
dos veículos, os freios contínuos, 
freios de ar comprimido e os freios 
de vácuo, e as partes dêstes dispo
positivos de freio, como almofadas 
de freios ou sapatas, cilindros e ala
vancas de freios de mão; tampões 
de choque; ganchos e outros sistemas 
de engate, de parafusos ou de cor
rentes; dispositivos de engate auto
máticos, foles de comunicação inter
na, inclusive as pontes de passa
gem; caixas de automotoras, vagões, 
vagonetas, "tenders", que não se en
contrem montadas em chassis e as 
partes de carroçarias, como portas, 
cabides, paredes providas de char
neiras de vagões-zorras, degraus e 
reservatórios para água dos "ten
ders"; tubos e dispositivos de liga
ção, para aquecimento e freio; dis
positivos antichoque, hidráulicos, 
destinados a serem montados em 
"bogies" (com exclusão, porém, dos 
perfis, chapas e outros elementos 
constitutivos de caixas, tubos, etc., 
de metais comuns, desde que não se 
reconheça que são exclusiva ou prin
cipalmente destinados a veículos de 
estradas de ferro). Vide Notas 
XX-2, XX-3, 86-1. 86-2. Partes, 
peças separadas e acessórios, exclui
dos pela Nota XX-2 ou definidos 
pela Nota XX-3 e Isenções ...... 86.09 

Partes e peças separadas, destinadas in
distintamente às máquinas de cortar 
cabelo ou de tosquiar, da Posição 
82.13 e às das Posições 84.28 e 
85.07 (designadamente pentes, con
trapentes e cabeças, lâminas e fã
lhas). Vide Nota 82-2, § e Artefa-
tos de cutelaria diversos .......... 82.13 

Partes e peças separadas dos acumula
dores elétricos, da Posição 85.04, tais 
como chapas e grades de chumbo, 
mesmo não revestidas de matéria ati
va, separadores, vasos de qualquer 
matéria e respectivas tampas, caixas, 
etc. (Vide Notas XIX-I e XIX-2) 85.04 
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prêgo geral no sentido da Nota 
XVIII-2. como paratusos de pontes. 
de coroas. de mostrador. de rodas. 
de linguetas. de báscula. de tirante. 
etc.. e correntes; das peças que não 
sejam tipicamente do ramo de relo
Joaria. como as que se empregam nos 
aparelho~ das Posições 91.05 e 
91.06. por exemplo: os dispositivos 
Impressores de relógio de ponto. os 
totallzadores. etc.). tais como: esbo
ços (conjunto não reunido das pe
ças que constituem um maquinismo 
de relojoaria. porém. sem escape. ba
lancim com espiral ou cabelo. mola 
motora. mostrador. nem ponteiros); 
porta-escapes (platina. pontes. es
cape. balancim com espiral ou cabelo 
e registro); "chablons" (conjunto. 
n~o reunido ou só parcialmente reu
nido. das peças que constituem um 
maquinismo ide relojoaria); pes;as 
para máquinas do tipo usado nos 
relógios de uso pessoal. como esque
leto. órgão-motor. rodagem. quadra
tura. escape de âncora. de cavilha. 
de cilindro. de disparo. etc. (roda. 
pinhão do escape. âncora. haste da 
âncora. platilho. elipse. cilindro). 
regulador (balancim. eixo de balan
cim. cabelo. pitão. virola, registro, 
placas de contrapedra, mola de re
gistro e peças especiais para disposi
tivos antichoque), mecanismo de dar 
corda e de acertaI1 os ponteiros (co
roa, haste e pinhão da corda, centro 
da roda de coroa, báscula, tirante e 
molas de tirante e de báscula); peças 
para máquinas de despertadores, re
lógios de mesa ou de parede, reló
gios de tôrre e outros aparelJJ.os de 
relojoaria (tambores para pesos, pên
du!as, incluindo as pêndulas compen
sadoras. forquilhas, palhêtas, rodas 
de palhêta, escapes de recuo ou ro
das de escape, de palhêta, de repou
so, etc., chaves para dar corda. in
dependentes, e chaves fixas de dar 
corda e botões de acertar ponteiros); 
peças de campainhas (roda de dis
paro com encaixe, rodas de escape 
da campainha, eixo do indicador do 
despertador. âncora, martelo da cam
painha, tambor e roda de tambor. 
roda de contadeira, roda de cavilhas, 
roda dos totais, rodas de movimento. 
volante, freios, alavancas. cremalhel-

ra. caracol, martelo, timbre. árvore 
d~ parada. roda do volante, braço. 
vlrgula, serra. sino. gongo. carrilhão. 
etc. ); pedras trabalhadas, isto é. tor
nE'adas, lapidadas, polidas. perfura
das, escavadas. etc., ou montadas 
(engastadas, cravadas, ou com para
fuso); mostradores, de qualquer ma
téria, inclusive os números para mos
tradores; ponteiros, inclusive os es
peciais para cronógrafos e os pon
teiros para campainhas de desper
tadores, etc., de qualquer matéria; 
molas para relógios (cordas. cabe
los. etc.). Vide Notas XVIII-2. 91-3 
e 91-4 .......................... 91.11 

Partes e peças separadas dos apare
lhos e dispositivos elétricOG de igni
ção, etc.. da Posição 85.08. (Vide 
Notas XIX-I. XIX-2 e 85-2) ...... 85.08 

Partes e peças separadas dos apare
lhos e dispositivos para o tratamento 
de matérias por meio de operações 
qUe envolvam mudança de tempera
tura, etc" da Posição 84 . 17, tais 
como caldeiras de alambiques e de 
destiladores, corpos cilindricos. cam
pânulas e pratos das colunas de reti
ficação. dispositivos tubulares, pratos 
e tambores rotativos de secadores e 
esferas e tambores de aparelhos de 
torrefação. (Vide Aparelhos e dis
positivos. mesmo aquecidos eletri
camente. destinados ao tratamento de 
matérias, etc.; Notas XIX-1. XIX-2 
e 84-1) ........................ 84.17 

Partes e peças separadas dos apare-
Los e instrumentos da Posição 90.21. 
(Vide Notas 90-1 e 90-3. "a" e "b") 90.21 

Partes e peças separadas dos apare
lhos e instrumentos para pesagem, 
tais como travessões e réguas, gra
duados ou não. pratos. recipientes e 
plataformas. colunas, bases e estru
turas, cutelos e respectivas chapas 
de apoio (com exceção dos não mon
tados, de ágata ou de outras pedras 
preciosas. do Capitulo 71), amorte
cedores de óleo. mostradores e ou
tros dispositivos indicadores. (Vide 
Notas XIX-1. XIX-2 e 84-1) ..... 84.20 

Partes e peças separadas dos apare
lhos e máquinas da Posição 84.27, 
tais como cilindros de alvéolos de 
dcspolpadores rotativos, núcleos den-
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Partes e peças separadas dos apare
lhos para filtrar ou depurar líquidos 
ou gases (tais como: cápsulas de 
filtros para liquidos. caixilhos. qua
dros e chapas. de filtros-prensas. 
tambores de filtros para liquidos ou 
gases e chapas metálicas perfuradas 
ou providas de pelhêtas. de filtros 
para gases). com exceção. porém. 
das chapas filtradoras da Posição 
48.08 e de outras superfícies filtrado
ras de matérias cerâmicas. têxteis. 
feltros. etc.. que seguem o seu regi
me próprio. (Vide Aparelhos para 
filtrar ou depurar gases; Notas 
XIX-I. XIX-2 e 84-1) ............ 84.18 

Partes e peças separadas dos arte-
fatos mecânicos que transmitem ener-

.. gia. dn Posição 84.63. (Vide Notas 
XIX-I, XIX-2 e 84-1) ............ 84.63 

Partes e peças separadas dos assentos 
da Posição 94.01, mesmo apenas es
boçadas. mas que. pela sua forma ou 
outras características específicas. se 
rf'conheçam como destinadas exclu
siva 0)1 principalmente aos mesmos, 
de qualquer matéria. com exceção de 
metais preciosos ou de metais cha
peados de metais preciosos. etc. 
(Vide Cadeiras. bancos, poltronas, 
etc.; Notas 94-3 e 94-4) ......... 94.01 

Partes e peças separadas dos bonecos 
e bonecas da Posição 97.02, tais 
como: cabeças. corpos. membros, ma
quinismos para olhos, completos ou 
não. cabeleiras. dispositivos emIsso
res de som. vestuário. calçado e cha
péus. com exclusão. porém. dos olhos 
não montados. de vidro. da· Posição 
70.19. (Vide Notas 97-1 e 97-5) 97.02 

Partes e· peças separadas dos botões 
e semelhantes, da Posição 98.01, 
que como tais se possam reconhecer, 
como. por exemplo. os pés dos bo-
tões, etc. (Vide Notas 98-1/ e 98-2) 98.01 

Partes e peças separadas dos brinque
dos e modelos reduzidos para re
creio, da Posição 97.03, que comu 
tal se possam reconhecer e que não 
caibam em Posições mais restritas 
da Tabela. (Vide Notas 97-1 e 
97-5) ........................... 97.03 

Partes e peças separadas dos cachim-
bos e boquilhas, da Posição 98.11, 
tais como pontas, tubos, tampas de 

cachimbo; reservatórios absorventes. 
virolas. peças interiores. filtros. etc .• 
com exclusão dos acessórios. como 
limpadores de cachimbos e de bo
quilhas. que seguem o seu próprio 
regime. (Vide Cachimbos comple-
tos e Notas 98-1 e 98-2) ......... 98.11 

Partes e peças separadas dos carros 
automóveis para movimentação de 
mercadorias. da Posição 87.07 (des
de que sejam reconheciveis como ex
clusiva ou principalmente destinadas 
a carros desta natureza e não se 
encontrem excluídos pelas Notas da 
Alínea), tais como: chassis. carro
çarias. plataformas. caixas de tai
pais. caixas basculantes. etc.; rodas, 
mesmo com aros maciços de borra
cha ou protetores; embreagens; cai
xas de velocidades li! diferenciais; 
eixos. guia dores e volentes de dire
ção; dispositivos de freio e respec
tivas partes. etc. (Vide Notas XX-2. 
XX-3; Partes. peças separadas e 
acessórios. excluídos pela Nota XX-2 
ou definidos pela Nota XX-3) .... 87.07 

Partes e peças separadas dos conden
sadores elétricos da Posição 85.18. 
(Vide Notas XIX-l e XIX-2) .... 85.18 

Partes e peças separadas dos fomos 
industriais ou de laboratório (com 
exclusão dos elétricos). tais como 
portas. registros, postigos. paredes. 
ábóbodas e tubos. (Vide Fornos in
dustriais e de laboatóio, etc.; Notas 
XIX-I. XIX-2 e 84-1) ........... 84. H 

Partes e peças separadas dos gaso
gênios e geradores de gás de água, 
de gás pobre, de acetileno por via 
úmida e semelhantes, tais como 
cubas e corpos de gasogênios. gre
lhas especiais. campânulas e meca
nismo de contacto. etc. (Vide Gaso
gêniO e geradores de gás. etc.; No-
tas XIX-I, XIX-2 e 84-1) ........ 84.03 

Partes e peças separadas dos gerado
res de vapor de água ou de outros 
vapôres, da Posição 84.01. (Vide 
Geradores de vapor de água; Notas 
XIX-I. XIX-2 e 84-1) .......•.... 84.01 

Partes e peças separadas dos grupos 
para condicionamento de ar, da Po
sição 84 .12. classificam-se pelas Po
sições relativas às partes e peças 
separadas dos diferentes órgãos 
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ficamente nas Posições precedentes 
do Capitulo 85. ou não estejam ex~ 
cluídas pela Nota XIX~1 (isto é. 
os artefatos que apresentem ligações 
elétricas. partes isoladas. enrolamen
tos. contatos ou outras partes que 
interessam o trabalho de eletricista. 
desde que se reconheça serem partes 
e peças separadas de máquinas. apa~ 
relhos ou instrumentos e contanto 
que não sejam partes ou peças sepa~ 
radas de uma máquina ou aparelho 
determinado). Vide Notas XIX-l 
e XIX-2 ..................... , i85. 28 

Partes e peças separadas que manifes~ 
tamente se destinem a construção oU 
consêrto das armas das Posições 
93.02 a 93.05, acabadas ou não. 
como: culatras de fUZis; canos não 
acabados para arma de fôgo; partes 
e peças separadas de material de 
guerra; peças metálicas vazadas. for~ 
jadas ou puncionadas para espingal'~ 
das e carabinas de guerra. para ar~ 
mas de caça e de tiro ao alvo e para 
revólveres e pistolas (canos. cula~ 
tras. alavancas. percutores. cães. 
gatilhos. extratores. injetores. carca~ 
ças de pistolas. platinas. chapas de 
coronha. tambores de revólver. al~ 
ças. miras e carregadores); canos 
redutores. canos de Morris. canos de 
pequeno calibre; coronhas e outras 
partes de madeira. mesmo não aca~ 
badas. para espingardas e carabinas, 
e. ainda, as coronhas e chapas (de 
madeira. metal. ebonite. madrepérola. 
etc.) para revólveres e pistolas; ar~ 
golas. porta~bandoleiras. patronas e 
virolas; dispositivos amortecedores do 
ruído da detonação (silenciosos) ; 
com exclusão dos dispositivos de re~ 
cuo. amovíveis. de borracha. da Po~ 
sição 40.14; das bandoleiras de es~ 
pingardas e carabinas, de couro. da 
Posição 42.05. ou de tecidos. da Po~ 
sição 62.05; das capas para prote~ 
gcr coronhas. miras. canos e cula
tras. que seguem o regime da respec~ 
tiva matéria; das partes e peças de 
cQprêgo geral; dos aparelhos cinema~ 
tográficos de verificação de tiro. 
da Posição 90.08; das varetas. es~ 
côvas e outros artefato~ para limpe~ 
za de armas. das Posições 82.04. 
96.02. etc. (Vide Notas 93~1, 93~2 
e 93-4) ......................... 93.06 

Partes e peças separadas que se pos~ 
sam reconhecer como exclusiva ou 
principalmente construídas para os 
aparelhos da Posição 90.09, e. bem 
assim. os acessórios destinados a nê~ 
les serem montados. tais como: cor~ 
pos, armações e suportes de apare~ 
lhos. marginadores de aparelhos de 
ampliação. com exceção, porém. das 
partes óticas. quando isoladas. das 
Posições 90.01 ou 90.02. conforme 
os casos. e dos que consistam em 
artigos especificados como tais em 
qualquer das Posições do Capítulo, 
etc. (Vide Notas 90-1 e 90-3) 90.09 

Partes, guarnições e acessórios para os 
artigos compreendidos nas Posições 
66.01 e 66.02, qualquer que seja 
a matéria que os constitua. mesmo 
que sejam total ou parcialmente de 
metais preciosos. etc.. exclusive as 
bainhas. coberturas, borlas, fiadores 
e semelhantes, de qualquer matéria. e 
os acessórios de matérias têxteis. 
(Vide Nota 66-2) ................ 66.03 

Partes metálicas de serras manuais 
armadas (armações, arcos. cabos. 
etc.) e os dentes e segmentos me~ 
l\álicos aplicados, mesmo que se 
apresentem isolados. (Vide Serras 
manuais montadas. etc. e Notas da 
Alínea XVIII, e, em especial. Nota 
82~2) ........................... 82.02 

Partes metálicas de SiDOS, sinêtas, etc .• 
inclusive as que se possam empregar 
indiferentemente em campainhas elé~ 
tricas e não elétricas (tais como ba~ 
dalos. campânulas. botões com mola. 
botões giratórios. etc.). Vide Sinos. 
sinêtas. campainhas. etc.; Notas da 
Alínea XVIII Cl Nota 83~ 1 ...•.... 83 . 11 

Partes metãlicas, não elétricas, de apa
relhos de ilumiDação da Posição 
83 .07 (tais como suspensões. rígidas 
ou de corrente. para lustres e outros 
candeeiros. garras para globos e 
rosáceas de teto. pés. cabos e gaio~ 
las protetoras para lanternas ma~ 
nuais. bicos de candeeiro de petróleo 
ou de acetileno. liras. cabeças ou 
queima dores de gás. porta-chaminés. 
corpos de lanternas. refletores, que~ 
bra-Iuzes metálicos, etc.). Vide Ar~ 
tigos de lampadaria e aparelhos de 
iluminação. etc.; Notas da Alínea 
XVIII e Nota 83-1 .............. 83.07 
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ferros para violoncelos e contrabai
xos poderem assentar no chão; arcos 
e respectivas partes, compreendendo 
as mechas de crina preparadas para 
arcos {vide Nota 92-3}; surdinas, 
etc. ; peças de madeira torneada 
para instrumentos de madeira (cla
rinetas, flautas e semelhantes); cor
pos de instrumentos de metal; cor
rediças, varas, embocaduras, palhê
tas, chaves, botões de chaves, anéis, 
virolas, bicos e suas coberturas, pa
vilhões de surdinas; tampões (para 
flautas, clarinetas, etc.), etc.; cai
xas de pianos, órgãos e carrilhões 
eletrônicos, pedais e pedaleiros, te
clados, rodas fônicas, para órgãos, 
etc.; baquêtas, maçanêtas, martelos 
e maços (vide Notas 92-3) ; pe
dais de "jazz", suspensões para pra
tos, fustes e hastes de tambores, 
bombos, etc.; lâminas, mesas e su
portes de xilofones e instrumentos 
semelhantes; peles para tambores, 
bombos e instrumentos semelhantes, 
cortadas em círculo ou forma aproxi
madamente circular, e que se reco
nheçam manifestamente como des
tinadas a êstes instrumentos; estan
tes para música, de colocar no pró
prio instrumento; suportes para tam
bores e saxofones; aparelhos para 
acionamento mecânico de um instru
mento musical; cartões e papéis per
furados para instrumentos musicais 
automáticos; maquinismos, cilindros 
e discos, para caixas de música, etc.; 
(com exclusão das ferramentas de 
afinador, da Posição 82.04; dos mo
tores mecânicos, de mola, para cai
xas de música, que não apresen
tem partes ou acessórios destas cai
xas, da Posição 84.08; dos maquinis
mos de relojoaria, desde que não 
apresentem partes ou acessórios de 
instrumentos musicais, das Posições 
91.07 ou 91.08; dos bancos de piano, 
da Posição 94 .01. e das estantes 
para música que assentem no solo, 
da Posição 94.03; da resina, mesmo 
em pastilhas, etc., para arcos de 
instrumentos musicais, da Posição 
95.08; dos artefatos e instrumentos 
excluídos pela Nota 92-1). Vide No-
tas 92-1, 92-2, 92-3 e 92-4 ........ 92. 10 

Partes, peças separadas e acessórios 
dos aparelhos da Posição 92. 11 (com 

exceção dos suportes, da Posição 
92.12, bem como das matrizes para 
fabrico de discos), tais como: lei
tores de som ou "pick-ups", para 
discos e fitas sonoras, gravados (com 
exclusão dos leitores de som para 
aparelhos de reprodução que empre
guem processos fotoelétricos, da Pn
sição 90.08); leitores de som magné
ticos ou cabeças magnéticas, que s~ 
empregam indiferentemente para re
gistro e reprodução de som e para 

supressão dos suportes; diafragmas, 
desenroladores de fítas, de tiras ou 
de fios (com exceção dos destinados 
a aparelhos cinematográficos); bra
ços, pavilhões, manivelas e pratos, 
para fonógrafos e eletrofones: agu
lhas (retas. curvas, etc.); safiras e 
diamantes montados ou não,para gra~ 
vação e reprodução de som; grava~ 
dores (órgãos de máquinas de gra
var); móveis construídos e prepara
dos especialmetne para receber apa
relhos de registro e reprodução de 
som; partes, peças separadas e aces
sórios próprios especialmente para 
aparelhos magnéticos de registro e 
reprodução de som (aparelhos de su
pressão de som, separados, cabeças 
magnéticas de supressão de som. bar
ras de supressão de som, agulhas 
magnéticas e réguas de referência 
para ditados); com exceção dos aces
sórios elétricos (microfones, amplifi
cadores, alto-falantes, auscultadores 
e pedeais de comando) e dQs conta
dores, estroboscópios e outr.os ins
trumelltos de medida, dos Capitulos 
85 ou 90. dos motores mecânicos 
(de mola) ,utilizados em fonógrafos, 
desde que não 'apresentem partes ou 
acessórios de fonógrafos, da Posição 
84.08. dos motores elétricos para 
aparelhos de registro ou reprodução 
de som da Posição 85.01. (Vide 
Notas 92-1, 92-2, 92-3 e 92-4) •.. 92.1.3 

Partes, peças separadas e acessórios 
dos aparelhos da Posição 90.18. 
(Vide Notas 90-1 e 90-3, U a" e Ub") 90.18 

Partes, peças separadas e acessórios 
dos artefatos da Posição 98.03, desde 
que se não encontrem especificados 
em outra Posição da Tabela, tais 
como: dispositivos para prender as 
canetas aos bôlsos, recargas, com o 
respectivo estilete, para canetas ou 
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quaisquer matérias, exceto de maté~ 
rias têxteis, e outros; conjuntos de 
elementos de carroçaria que ainda 
não tenham as características de car~ 
roçarias incompletas, como, por 
exemplo, as carroçarias nuas, sem 
portas, sem cobertura de motor, sem 
tampa trazeira, etc.; embreagens com~ 
pletas (de cone. de discos, hidráuli~ 
cas, automáticas), com exceção das 
eletromagnéticas, da Posição 85.02; 
cárteres, coberturas, pratos, alavan~ 
cas e guarnições montadas, de em~ 
breagens; caixas de velocidade de 
qualquer tipo (mecânicas, sobremul
tiplicadas, pré-seletivas, eletromecâ~ 
nicas. automáticas. etc.); converso' 
res de torção; cárteres e tampas de 
caixas de velocidade, eixos (exceto 
os que constituam partes ou peças 
intrinsecas de motores), pinhões, 
garrras e mecanismo de mudança de 
velocidades, etc., eixos trazeiros e 
semi-eixos, com diferenciais, caixas 
para diferenciais, planetários e sa~ 
télites; outras peças de órgão de 
transmissão, como eixos de trans-
missão, seml~eixos, engrenagens, chu~ 
maceiras, desmultiplicadores, juntas 
universais, etc. (com exclusão das 
peças internas de motores, tais 
como bielas, hastes, tuchos e balan~ 
cins, da Posição 84.06, c!lmbo~ 
tas ou virabrequins, volantes eár~ 
vores de cames, da Posição 84. t>3 ) ; 
peças de direção, comobalnhas da 
coluna de direção, tubos decoman~ 
do, barras de direção,alavancas, c.á'r~ 
teres, cai~s e cremalheiras ,mecanls~ 
mos de servodireção, etc.; freios (de 
mandíbulas, maxilas, segmentos, dis~ 
cos, etc.) e respectivas' partes (pra~ 
tos, tambores, cilindros, guarnições 
montadas, reservatórios -para freios 
hidráulicos, etc.), servofreios; eixos 
não motores (dianteiros ou trazeiros), 
cubos, mangas de eixo e suportes 
de mangas de eixo; amortecedores 
(de fricção, hidráulicos, etc.) e ór~ 
gãos diversos de suspensão (exceto 
as molas). barras de torção e blocos~ 
amortecedores de borracha ( .. silene~ 
blocks"); rodas (de chapa de ferro, 
de aço moldado, de raios, etc.), 
mesmo com aros maciços ou pneumá~ 
ticos, lagartas e jogos de rodas para 
veiculos com lagartas, jantes, discos 

e raios de rodas. comandos, tais 
como volantes e colunas de direção, 
eixos de volante, alavancas de mu~ 
danças de velocidade e de freios de 
mão; pedais de aceleradores, de freiQ 
e de embreagens; varetas de coman~ 
dos de freios, de embreagens, etc.; 
radiadores de água; depósitos de 
combustível, tubos de escapes, etc. 
(Vide Notas XX~2, XX~3; Partes. 
peças separadas e acessórios, excluí~ 
dos pela Nota XX~2 ou definidos 
pela Nota XX~3) ................ 87.06 

Partes, peças separadas e acessórios 
dos veículos compreendidos nas Po~ 
sições 87.09 a 87.11 (desde que 
sejam reconhecíveis como exclusiva 
ou principalmente destinados aos re~ 
feridos veículos e não se encontrem 
excluídos pelas Notas da Alinea). 
tais como: carroçarias de triciclos de 
carga, de carros laterais e respec
tivas partes (capotas. portinholas. 
bases, etc.); chassis. quadros com~ 
pIe tos e respectivas partes; engrena
gens. caixas de velOCidades. embrea
gens e outros disp08itivos de trantl~ 
missão e respectivas partes, para 
motocicletas; rodas e partes de .rodas 
(cubos. jantes, raios. etc.) ; pinhões 
de rodas livres; mudanças de velo
cidade para velocipedes e respecti~ 
VilS partes; pedaleirose respectivas 
parte.s (pratos. manivelas. ,eixos, 
etc.); . pedaiS e _ respectivas partes 
(eLxos, blocos de borracha. .etc .); 
ganchos para impedir que o pé esc:or" 
regue; pedaiS de arranque •. alavancas 
e outros dispositivos de comando; 
freios .de qualquer natureza (de ma
xilas. de alavanca. de tambor •. de 
contrapedal. -etc.) e respectivas par~ 
teso tais como .alavancas, sapatas de 
freio. tambores e maxilas. para freíos. 
e forquilas para freios de alavanca; 
guidões . ou guiadores. suportes de 
guidões e punhos (de cortiça. borra~ 
cha. matérias plásticas artificiais, 
etc.); selins. respectivos suportes e 
coberturas; garfos. compreendendo os 
telescópicos e suas partes (cabeças, 
hastes. etc.); tubos preparados e li~ 
gações para quadros; amortecedores 
hidráulicos e respectivas partes; 
pára~lamas e respectivos dispositivos 
de fixação (suportes e hastes e os 
resguardos de pára-lamas); refletores 
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dos às máquinas, aparelhos ou ins
trumentos da Posição 90.10. (Vide 
Notas 90-1 e 90-3. "a" e "b") ....• 90.10 

Partes, peças separadas e acessórios, 
nitidamente individualizados, dos 
aparelhos e instrumentos da Posição 
90.14, tais como socos para miras, e 
estacas e fichas para decâmetros. 
etc. para os instrumentos de geodé
~i~: etc.: ,~Vide Notas 90-1 e 90-3, 
a e b) ..................... 90.14 

Partes, peças separadas e acessórios 
para aparelhos e instrumentos da 
Posição ,,9~ .17.: ,,(Vide Notas 90-1 
e 90-3, a e b ) ............... 90 . 17 

Partes. peças separadas e acessórios, 
que se possam reconhecer como des
tinados exclusiva ou principalmente 
às máquinas e aparelhos das Posi
ções 84.51 a 84.54 (exceto as cai
xas de transporte, estojos, capas, 
resguardos e semelhantes, que se
guem seu regime próprio, e as me
sas e outros móveis semelhantes, 
mesmo de uso exclusivo de escritó
rio, da Posição 94.03, compreen
dendo porém os móveis construídos 
para receberem a título permanente, 
da mesma forma que uma base ou 
armação. uma máquina ou aparelho 
das Posições 84.51 a 84.54, e que 
não possam ser utilizados senão com 
essa )lláquina ou aparelho), tais 

como: dispositivos de dobragem em 
fole para alimentação contínua, em 
papel, das máquinas de escrever, 
mesmo para contabilidade. etc.; os 
dispositivos de espaçamento para 
estas máquinas; os dispositivos para 
organizar listas de endereços. etc.; 
dispositivos impressores para tabula
doras, etc.; dispositivos porta-cópias 
para máqUinas de escrever; padrões 
e chapas metálicas, não estampados. 
mas reconhecíveis como tais. para 
máquinas de imprimir endereços; dis
positivos de totalização; etc. (exclu
sive os carretéis vazios para máqUi
nas de escrever. q\le seguem o regi
me da matéria que os constitui; o 
papel"cêra montado. para máqUinas 
de escrever. dã Posição 48.13; as 
fichas para máquinas estatístícas. da' 
Posição 48.21; os dispositivos adap
táveis às máquinas de escrever, 
para verificar a velocídade dos to- i 

----------------------
ques, da Posicão 90.27; as fitas 
para máquinas de escrever e outras 
fitas semelhantes, mesmo em car
retéis, da Posição 98.08). Vide 
Acessórios destinados a ser monta
dos nas máquinas e aparelhos das 
Posições 84.51 a 84.54,. etc.; Notas 
XIX-I, XIX-2 e 84-1 ............ ~4,55 

Partes, peças separadas e acessórios, 
que se possam reconhecer como ex
clusiva ou principalmente construí~ 
dos para as b3lanças, da Posição 
90.15, tais como: cutelos, chuma
ceiras e suspensões de ágata, mon
tados ou não, travessões ou bra
ços, pratos, caixas, mostradores, tri
pés. amort.ecedores. etc. (Vide No-
tas 90-1 e 90-3, "a" e "h") ...... 90.15 

Partes, peças separadas e acessórios, 
que se possam reconhecer como ex.: 
clusiva ou principalmente constrúj
dos para aparelhos fotográficos ou 
aparelhos e dispositivos para pro
dução de luz-relâmpago, da Posição 
90.07, tais como: corpos de apare
lhos, foles. tripés, cabeças panorâmi
cas, obturadores e diafragmas, dis
para dores e teledisparadores, chas
sis para chapas ou películas rígidas, 
quebra-luzes, etc., com exclusão, po
rém, das objetivas, lentes adicionais. 
filtros de côr, visores, etc., da Po
sição 90.02, bem como dos artefa
tos que consistam em artigos especi
ficados como tais em qualquer das 
Posições do presente Capítulo ou 
dos Capítulos 84, 85 ou 91, eté. 

(Vide Notas 90-1, 90-3, "a" e "h", 
e 90-7) .................••..•... 90.07 

Partes, peças separadas e acessórios, 
que se possam reconhecer como ex
clusiva ou principalmente construí
dos para os aparelhos da Posição 
90.08, tais como: corpos de apare
lhos, . tripés, cabecas panorâmicas, 
blindagens insonoras destinadas a 
envolver os aparelhos de tomada 
de vistas com o objetivo de atenuar 
o ruido do motor, caixas para apare
lho de projeção portáteiS, que ser
vem a'o m('smo tempo de suporte; dis- ' 
positivos de limpeza de filmes (com 
exclusão dos aparelhos de laborató
rio, da Posição 90.10); leitores fo~ 
toelétrlcos de som, mesmo que -se 
apresentem isolados (com exc1u.sao.' 
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etc .• que não apresentem caracterís~ 
ticas -~e contadores, da Po~ção 
90.27; binários térmicos especial~ 
mente construídos para termômetros. 
etc.; elétrodos para instrumentos de 
medida; sondas de resistência para 
diversos aparelhos; flutua dores de 
tipo especial para indicadores de 
nivel e aparelhos semelhantes; dis~ 
positivos de busca para diversos ins~ 
trumentos de verificação; elementos 
produtores de pressão diferencial, 
para manômetros. diferenciais. me~ 
didores de vazão. etc. ; caixas e 
outros receptáculos (de metal. maté~ 
rias plásticas artificiais. vidro. etc.) 
para qualquer instrumento ou apare~ 
lho. desde que façam parte inteÇJran~ 
te daqueles (com exclusão. portanto. 
dos estojos. caixas e receptáculos 
semelhantes. independentes. mencio
nados na Nota 90-7); invólucros de 
proteção para pirômetros; penas 
especiais para aparelhos registrado~ 
res; mostradores. ponteiros. etc.; ele~ 
mentos luminescentes (iodeto de só~ 
dio ativado pelo tálio. matérias 
plásticas impregnadas de tetrafenil~ 
butadieno. etc.) para contadores de 
cintilações (com exclusão. porém. das 
matérias luminescentes. por si pró~ 
prias. quando se não apresentem 
como elementos de contadores. que 
seguem o seu regime próprio. dos 
Capítulos 28. 29. da Posição 38.19. 
do Capitulo 39. etc). Vide Notas 
90-1. 90-2. 90-3. ua " e ub" e 90-7 90.2. 

Partes, peças separadas e acessórios, 
que se possam reconhecer como ex~ 
clusiva ou principalmente destinados 
às máquinas e aos aparelhos das Po~ 
siçães 84.36 a 84.38 (que não são 
classificados com as máquinas e apa~ 
relhos a que se destinam. por exce~ 
ção à regra habitualmente seguida). 
tais como: cântaras. ganchos e res~ 
pectivas ale tas e os anéis girantes. 
potes-turbinas. pentes e barras de 
agulhas da penteadeiras. barras de 
agulhas dos bancos de estiragem. 
guarnições para cargas. com pontas 
ou fios metálicos. pequenos anéis 
abertos que se colocam nos anéis gi~ 
ratórios das máquinas. fieiras ( com 
exclusão das de matérias cerâmicas 
da Posição 69.09 ou de vidro da Po
sição 70.21). guiadores de fios (com 

exclusão dos de porcelana ou de alu~ 
mina fritada da Posição 69.09. de 
vidro da Posição 70.21 ou de ágata 
e outras pedras da Posição 71.15). 
órgãos ou grandes carretéis espe~ 
ciais. pentes dos teares para tecidos. 
quadros de liços. lançadeiras (com 
exclusão das canelas). !iços metá~ 
!icos. arcadas ou forquilhas e mani~ 
lhas (com exclusão dos artefatos de 
cordel ou fios têxteis da Posição 
59. 17). prumos ou lingotes. pran~ 
chas de manilhas e pranchas de ar~ 
cadas. mosquetões de manilhas. agu~ 
lhas para teares de malha. agulhas. 
ganchos de punções para tule. renda. 
rêdes. etc. . agulhas para bordar 
(exceto as das máquinas de costura. 
da Posição 84.41). carros. cavaletes. 
etc .• para teares de tule. etc .• plati~ 
nas. censores e acessórios semelhan
tes para teares de malha. etc. (com 
exclusão. ainda. dos cartões perfura~ 
dos da Posição 48.21. das bombas 
de cabeças de máquinas de fiação. 
etc.. da Posição 84.10. dos filtros 
de cabeças de máquinas de fiação. 
etc .• da Posição 84.18. dos potes de 
fiação. de qualquer matéria. que se~ 
guem o seu regime próprio. das 
cruzes do tear que seguem o regime 
da matéria constitutiva. das canelas. 
bobinas. carretéis. tambores e supor
tes semelhantes. de qualquer espécie 
e de qualquer matéria. para enrola~ 
lamento de fios de tecidos. que 
seguem o regime da matéria consti~ 
tutiva). Vide Notas XIX-1. XIX-2. 
84-1. 84-2 e 84-4 ................ 84.31 

Partes, peças separadas e acessórios 
que se possam reconhecer como ex~ 
c1usiva ou principalmente destinados 
às máquinas-ferramentas das Posi~ 
ções 84.45, 84,46 e 84.47 (inclu~ 
sive os porta-objetos. porta-peças. 
tarraxas de funcionamento automá
tico. dispositivos divisores e demais 
dispositivos especiais para montar 
nas máquinas-ferramentas). tais 
como: cabeçotes móveis. dispositivos 
auxiliares para torneamento esférico. 
dispositivos de abrir entalhes. etc., 
dispositivos. mesmo elétricos ou ele
trônicos. destinados a copiar ou re· 
produzJr. disposi~vos retificadores 
para plainas mecânicas e tornos-Iima~ 
dores. dispositivos mecânicos para 
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Pastas de algodão medicamentosas ou 
acondicionadas para venda a varejo. 
com destino a usos medicinais ou ci
rúrgicos. (Vide Notas IX-2. 30-1 
e 30~2) ........................ 30.04 

Pastas de fígado, "brisket bed", "cor
ned beef", "roast beef", carne desi
dratada, "corned pork", e outros 
(com exclusão dos embutidos da Po-
sição 16.01). Vide Nota 16-1 .. 16.02 

Pastas de frutas e geléias, que se apre-
sentem cobertas de chocolate. (Vide 
Notas 18.1.18-2 e 19·1. "a") ..... 18.06 

Pastas de frutas, obtidas por cozimento. 
com ou sem adição de açúcar. quan
do acondicionadas em recipientes. 
embalagens ou envoltórios. destina
dos à "presentação do produto. 
(Vide Nota 20-1) ............... 20.05 

Pastas e artigos de pasta (pasta de al
godão, pasta de fibras artificiais). 
Vide Rolos de pasta para confec
cionar filtros de cigarros. Rolos de 
pasta para calafetar portas e janelas, 
Tampões periódicos constituídos por 
um fragmento de pasta, mesmo en
volvido por uma rêde pouco aper
tada de tecido ou de malha elástica. 
que tenha apenas características aces
sórias, etc. e Notas XIV-I. "d", 
XIV-6 e XIV-7 ................. 59.01 

Pastas e pós para limpar utensílios de 
cozinha, pias, ladrilhos, etc. e pre
parações semelhl!lltes. com exceção 
das cêras preparadas da Posição 
34.04. (Vide Nota 34-1) ........ 34.05 

Pastas e pós para soldar, constituídos 
de metal de adição e de outros pro-
dutos. (Vide Soldas) ............ 38.13 

Pastas, gazes, tiras e suportes análogos 
de tecidos, papel. matérias plásticas. 
etc. ( tais como pensos. esparadra
pos e sinapismos). impregnados ou 
revestidos de substâncias farmacêu
ticas (revulsivos. antessépticos. etc ) 
ou acondicionados para venda a 
varejo com destino a usos medicinais 
ou cirúrgicos. (Vide Notas 30-3 e 
XIV-I, "d") ......•........•.... 30.04 

Pastas para fabrico de cremes. bolos, 
etc .. (Vide Doces não especificados. 
etc.) ........................... 17.04 

Pastas para modelar, inclusive as apre~ 
sentadas sortidas ou destinadas para 
crianças. (Vide Nota 34-1) ........ 34.07 

Pastas para revestimento de pavimen-
tos, com suporte de matérias têxteis 
(linóleo) ........................ 59.10 

Pastas para revestimento de pavimen
tos. com suporte de papel. cartolina 
ou cartão. com ou sem linóleo. mes
mo cortadas em dimensões próprias 
para serem empregadas como tapête 
de banheiro, ladrilhos, etc. (Vide 
Revestimento de pisos) .......... 48.12 

Pastas. pomadas e cremes próprios 
para amaciar. embelezar, limpar ou 
preservar a pele e os cabelos. (Vide 
Notas IX-2, 30-2. 33-1 e 33-2) ..• 33.06 

Pastelaria (Produtos de). Vide Notas 
18-1. 18-2 e 19-2 ............... 19.08 

Pasteurização (Aparelhos ou disposi~ 
tivos, mesmo aquecidos eletricamente. 
para o tratamento de matérias. por 
meio de). com exclusão dos apare-
lhos de uso doméstico ........... 81:.17 

Pastilhas de mentol, de eucaliptol, etc., 
quando acondicionadas em forma far
cêutica. (Vide Notas IX-2. 18-1, 
19-2. 30-1 e 30-2) ................ 30.03 

Pastilhas e comprimidos, unicamente 
empregados para fins medicinais. 
apresentados de qualquer modo (tais 
como os que tenham por base car
vão. borato de sódio. bálsamo-de
tolu, maqnésia, benzoato de sódio. 
clorato de potássiO. etc.). Vide No-
tas IX-2. 18-1, 19-2, 30-1 e 30-2 •• 30.01 

Pastilhas perfumadalS. (Vide Notas 
IX-2, 30-2, 33-1 e 33-2) .......•.• 33.06 

Patins de rodas. inclusive os que se 
encontram presos ao calçado. (Vide 
Artigos e artefatos para jogos ao 
ar livre, etc.) .................. 97.06 

Pavios. mesmo com flutuadores, e ar
tigos semelhantes (corados, perfuma~ 
dos, .ornamentados ou não). Vide 
Nota 34-1 ...................... 34.06 

Peças de armações para edifícios e 
construções. (Vide Obra de carpin-
taria) ..... " ...... , . . .. . . . . .•.. tt.lJ 

Peças de ligação, com isolamento, des-
tinadas a tubos isoladores ......•. 85.27 
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das. não engastadas nem montadas. 
mesmo enfiadas para facilitar seu 
transporte. mas não especialmente 
combinadas ou escolhidas. (Vide 
Notas 71-1 e 71-3) .......•..•.. 71.02 

Pedras sintéticas ou reconstituídas, em 
bruto. lapidadas ou de outro modo 
trabalhadas, não engastadas nem 
montadas. mesmo enfiadas para fa
cilitar o transporte. mas não espe
cialmente combinadas ou escolhidas. 
(Vide Notas 71-1 e 71-3) ........ 71.03 

Peixe simplesmente cozinhado. por 
qualquer modo (cozido. grelhado. fri
to ou assado. etc.). quando acondi
cionado em recipientes. embalagens 
ou envoltórios. destinados à apre
sentação do produto. (Vide Prepa-
rações e conservas de peixe. etc.) 16.04 

Peixes (Preparações e conservas de). 
Vide Nota 16-1 ................. 16.04 

Peixes simplesmente salgados ou em 
.salmoura. secos ou defumados. quan
do acondicionados em recipientes. 
embalagens ou envoltórios. destina
dos à apresentação do produto. 
(Vide Nota 3-1) ................ 03.02 

Peles (Imitações de), denominadas de 
«astracã» , etc., obtidas por tece
lagem. (Não confundir com pelete
ria artificial da Posição 43.04). 
Vide Veludo. pelÚcias. etc. ...... 58.04 

Peles de caprinos, preparadas ou cur
tidas, dife.rentes das compreendidas 
nas Posições 41.06 a 41.08. inclu-
sive •........................... 41.04 

Peles de coelho ou carneiro, de lebre, 
de nútria, de «vison», de «astracã» 
e semelhantes. (Vide Peles de pele-
teria) .......................... 43.02 

Peles de ovinos, preparadas ou curti-
das. diferentes das compreendidas 
nas Posições 41.06 a 41.08 .••... 41.03 

Peles de peleteria. curtidas ou prepa
radas. inclusive reunidas em forma 
de mantas. trapézios. quadrados. cru
z!'s ou conjuntos semelhantes. seus 
resíduos e aparas não costurados. 
(Vide Notas 43-1. 43-2. "a". e 43-3) 43.02 

'Peles de peleteria. partes de peles de 
peleteria e conjuntos cosidos que 
apresentem. mesmo aproximadamen-

te. a forma de vestuário. de partes 
ou de acessórios de vestuário ou de 
outros artefatos. e as guarnições aca
badas. ou que possam utilizar-se me
diante Simples corte. (Vide Peleteria 
manufaturada ou confeccionada) 43.03 

Peles e couros. (Vide Couros e peles). 
Peles e couros de bovinos, etc. (Vide 

Couros e peles de bovinos) ....... 41.02 
Peles metalizadas (revestidas de p6 ou 

falhas metálicas) ou envernizadas. 
(Vide Couros e peles envernizados 
ou metalizados). ................ 41.08 

Peles preparadas ou curtidas de ani
mais diferentes dos indicados DaS Po
si!<ões 41.02 a 41.04. excetuadas as 
compreendidas nas Posições 41.06 
a 41.08 •.....•.•...••.••••..... 41.05 

Peleteria artificial (constltuida por lã. 
pêlos e outras fibras. colados ou co
sidos a couros. tecidos ou qualquer 
outra matéria que se destine a imitar 
as verdadeiras peles. excluídas. con
tudo, as imitações de peles. obtidas 
por tecelagem. da Posição 58.04), 
confeccionada ou não. (Vide Notas 
43-1. 43-2. 43-i e 43-5) .......... 43.04 

Peleteria manufaturada ou confecciona
da (conjuntos cosidos que. no todo 
ou em parte. consistam em peles 
.. acrescentadas" , contendo ou não 
outras matérias) •...••.....•...• 43.03 

Peleteria manufaturada ou confeccio-
nada. (Vide Notas 43-1, 43-2. 43-3 
e 43-4 e Vestuário, Artefatos. etc.) 43.03 

Pelica (pele de caprinos) ....•.••.•• 41.04 
Películas cinematográficas, impressio-

nadas e reveladas. contendo apenas 
o registro de som por processo fotoe-
létrico. negativas ou positivas •••• 37.06 

Peliculas planas e chapas fotográficas, 
sensibilizadas, não impressionadas, 
de qualquer matéria. exceto papel, 
cartolina ou tecido ..•.......••... 37.01 

Películas sensibilizadas, não impressio
nadas, perfuradas ou não, em rolos 
ou em tiras (Vide Isenções) ...... 37.02 

Pêlos e lãs (finos ou grosseiros), car-
dados ou penteados. (Vide Lã e 
pêlo. cardados ou penteados) ,51. OS 

Pelúcias e veludos, tecidos «bouclés» 
e tecidos «chenille», de algodão, de 
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Perfumaria (Produtos de). Vide No-
tas IX-2. 30-2. 33-1 e 33-2 •....• 33.06 

Perfumes concretos. (Vide Notas IX-2, 
30-2. 33-1 e 33-2) ..........•... 33.06 

Perfumes ou extratos. (Vide Notas 
IX-2. 30-2. 33-1 e 33-2) ........ 33.06 

Perfuradoras, conferidoras, classifica
doras, tubuladoras, multiplicadoras, 
etc. (Vide Máquinas de estatística. 
etc.) ............................ 84.53 

Perfuradoras radiais e semelhantes. 
(Vide Máquinas-ferramentas que 
trabalham por eliminação do metal. 
etc.) ............................. 84.45 

Perfuradores de escritório, que possuam 
um dispositivo de fixação ou uma 
base. para sua colocação sôbre um 
móvel. (Vide Máquinas e apare-
lhos de escritório. etc.) .......... 84.54 

Pergaminho vegetal ou papel aperga
minhado, em rolos ou em fôlhas. 
(Vide Notas 48-3 e 48-4) ••••...• 48.03 

Pergaminhos (couros e peles aperga-
minhados) ........ .. .. . .. .. .. . .. ... 41. 07 

Permutaitores de calor (com exclusão 
dos aparelhos de uso doméstico), 
utilizados' para' cletuar àqueciniento 
ou refrigeração, nos quais um fluido 
quente ou fluido frio. que circulam 
em geral em sentido inverso. percor
rem longos circuitos paralelos sepa
rado!i unicamente por uma parede 
delga~a, de maneira que oflu/do 
mais quente ceda parte do seu calor 
ao segundo durante o percurso. 
(Vide Aparelhos e dispositivos. mes
mo aquecidos eletricamente. destina
dos ao tratamento de matérias. etc.; 
Notas da Alínea XIX e Notas 84-1 
e 84~2) ......................... 84.17 

Permutadores de íons, compreendendo 
os permutadores de bases e os de 
ácidos (com exceção das resinas ar
tificiais). Vide Nota 38-2 •...... 38.19 

Perneiras, polainas, caneleiras e arti
gos semelhantes e suas partes. (Vide 
Nota 64-2) ...................... 64.06 

Pérolas artificiais. (Vide Imitações de 
pérolas finas) ................... 70.19 

Pérolas finas (inclusive as cultivadas), 
em bruto ou trabalhadas, não engas-
tadas nem montadas. inclusive enfia-

das para facilitar o transporte. mas 
não especialmente combinadas. (Vide 
Notas 71-1. 71-3 e 71-4) ........ 71.01 

Pérolas naturais ou cultivadas, engas
tadas ou montadas. apresentando-se 
como artefatos de joalheria de me
tais preciosos ou folheados de me-
tais preciosos ...........•.......• 71 .12 

Pérolas naturais ou cultivadas, quan
do engastadas ou montadas. apresen
tando-se como artefatos de ourivesa
ria de metais preciosos ou de folhea-
dos de metais preciosos .......... 71 .13 

Pérolas naturais ou cultivadas que 
constituam objetos preparados para 
adôrno pessoal (por exemplo, se se 
apresentarem combinadas. escolhidas 
e enfiadas). Vide Nota 71-2. «b» 
e Artefatos de pérolas. etc. ..•... 71.15 

Peróxido de azôto (composto oxige-
nado de azôto) ................... 28.13 

Peróxido de hidrogênio (água oxigena-
da) .. Vide Notas IX-I. IX-2. 28-1. 
28-2 e 28-3 ..................... 28.54 

Peróxido de zinco. (Vide Notas 28-1 
e 28,3) ......................... 28.19 

Peróxidos de álcoois, de cetonas e peró
xidos de éteres (perÓXido de etilo, 
de cicloexanoha e' outros). Vide 
Notas 29-1, 29-2. 29-3. 29-4 e 29-5 29.08 

-Peróxidos, hidróxidos e óxidos de es
trôncio, de bário e de magnésio.. 28.18 

Peróxidos de sódio ou de potássio 
(bióxido sódico e bióxido potássico) •. 

Vide Notas 28-1 e 28-3 .......... 28.17 

Persianas de alumínio (estores forma
dos por lâminas metálicas de alumí
nio). Vide Artefatos de aluminio 
não espeCificados ................ 76.16 

Persulfatos (de amônio, de sódio, de 
postássio e outros). Vide Sulfatos. 
etc. •........................•.. 28.38 

Perucas, postiços, madeixas, cabeleiras, 
barbas. suíças, tranças e artigos se
meLhantes. de cabelos. pêlos ou ma-
térias têxteis. (Vide Nota 67-1) .• 67.04 

Pesos para qualquer tipo de balança 
(inclusive para os instrumentos de 
precisão da Posição 90. 15). de qual
quer matéria e de todos os feitios, 
quer se apresentem isolados ou em 
séries. com ou sem as respectivas 
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lhas de líquidos, pilhas sêcas, pilhas 
inertes, pilhas de concentração) e 
respectivas partes e peças separa~ 

das, excluídos o carvão para pilhas, 
da Posição 85.24 e os binários ter
melétricos, da Posição 90.29. (Vide 
Notas da Alínea XIX) ......... . 

Pimenta (do gênero «Piper»), pimen~ 
tas (do gênero «Capsicum» e «Pi~ 
menta») e pimentões, em pó. (Vide 
Notas 9-1 e 9-2) ............... . 

Pimentas d~ cubebas. da variedade 
"Cubeba officinalis Miquel" ou "Pi
p~r cubeba», quando acondicionadas 
em recipientes, embalagens ou envol
tórios. destinados à apresentação do 
produto. (Vide Notas 9-2. 12~1 
e 12-2) ........................ . 

Pimentões-doces (<<Capsicum grossum») 
dessecados, desidratados, evapora
d:>s ou esmagados ( exclusive em 
pó). mas sem outro preparo. quan~ 
do acondicionados em recipientes, 
emb"llagens ou envoltórios, destina
dos à apresentação do produto. 
(Vide Nota 7-1) ............... . 

Pinças de relojoeiro, de florista, de 
filatelista, de depilar, etc. (Vide Fer
ramentas manuais e Notas 82-1, 82~2, 
82~3 e 82~4) ...............•.... 

Pinças para açúcar e semelhantes, de 
qualquer espécie (mesmo cortantes), 
pinças para bolos, acepipes, aspar
gos, caracóis, carne, gêlo, etc. ...• 

Pincéis (artefatos formados por um 
feixe de pêlos ou de fibras, forte
mente fixos à extremidade de um 
cabo muito curto. com ou sem vl
rola metálica). Vide Escõvas, bro-
xas. pincéis e semelhantes ....... . 

Pipas, barris, dornas, tinas, baldes e 
outras obras de tanoaria de madeira 
e suas partes componentes, com ex~ 
clusão das aduelas. serradas ou não 
nas duas faces principais, mas sem 
qualquer outro trabalho (podendo 
se apresentar desarmados. ou parcial~ 
mente armados. e mesmo forrados ou 
r~vestidos interiormente) . Vide 
Nota 44~4 ..................... . 

Piperazina e seus derivados (pipera
zina. dimetilpiperazina e outros). 
Vide Compostos heterocíclicos ou~ 
tros 

85.03 

09.04 

12.07 

07.04 

82.83 

82.li 

96.02 

44.22 

29.35 

Pirômetros fusíveis cerâmicos para o 
contrôle da temperatura dos fomos. 
(Vide Preparados das indústrias quí~ 
micas e Nota 38-2). .. ........ .. 

Pirotecnia (Vide Artigos de) ..... . 

Piridina e seus derivados (piridina, 
piperidina, ácido ísonicotínico e ou~ 
tros). Vide Compostos heterocicli~ 
cos outros ..................... . 

Pisos, ladrilhos e revestimentos de pa~ 
vimentos, etc., com suporte de pa~ 
pel. cartolina ou cartão. com ou 
sem linóleo. impregnado ou não de 
asfalto, betume ou matérias seme~ 
Ihantes. (Vide Pastas para revesti~ 
mento de pavimentos) .......... . 

Pistolas. (Vide Revólveres e pistolas) 

Pistolas aerográficas e aparelhos se~ 
melhantes (utilizados para aplica~ 
ção de tintas, vernizes, óleos. maté~ 
rias plásticas artificiais. pós metáli~ 
coso etc.. ou para projetar simples~ 
mente um forte jato de ar compri~ 
mido ou de vapor. destinado a Iim~ 
par fachadas de edifícios. etc), in
clusive os pulverizadores denomina~ 
dos «antimanchas», aplicáveis em 
máquinas de impressão. e as pisto~ 
las para metalização a quente por 
projeção de metal fundido. obtida 
ou por um maçarico ou por efeito 
combinado de um dispositivo de 
aquecimento elétrico e de um jato 
de ar comprimido. (Vide Apare
lhos mecânicos destinados a proje
tar. etc.; Notas da Alínea XIX e 
Notas 84~1 e 84~2) ............ . 

Pistolas de lubrificação, de ar com~ 
primido, p'ara garagens, oficinas, etc., 
para emprêgo manual. (Vide Fer
ramentas e máquinas~ferramentas. 
pneumáticas ou com motor incorpo-
rado não elétrico. etc.) ......... . 

Pistolas de soldar por pontos (apa~ 
relhos portáteis que têm a forma de 
pinças). Vide Máquinas e aparelhos 
elétricos de soldar. etc. . ........ . 

Placas, bandejas, pratos e outros orna~ 
mentos para paredes, de metais co
muns, com dispositivo de fixação .. 

Placas filtrantes de pasta de p'apel, 
quaisquer que sejam as suas formas 
e dímensões (podendo empregar~se 
misturadas ou não com fibras de 

38.19 

36.05 

29.35 

48.12 

93.02 

Sf.21 

Sf.49 

85.11 

83.06 
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Poliácidos, seus anidridos, halogene
tos, peróxidos e perácidos; seus de
rivados halogen"dos. suIfonados. ni
trados e nitrosados. (Vide Poliáci
dos acíclicos. Poliácidos aromáticos 
e Notas 29-1. 29-2. 29-3. 29-4 e 
29-5) ........................... 29.15 

Poliacrílicos e polimetacrílicolS (maté
ria plástica excepcionalmente trans
parente. que tem a propriedade de 
conduzir os raios luminosos ao longo 
de uma superficie curva. com nume
rosas aplicações em óptica e como 
sucedâneo do vidrú). Vide Produ
tos de polimerização e Notas 39-2 
e 39-3 .......................... 39.02 

Poliálcoois (etilenoglicol, propilenogli
coI. pentanotriol. pentaeritritoI. ma
nitoI. sorbita. hexanotrioI. eritroI, 
etc.). Vide Notas 29-1. 29-2. 29-3. 
29-4 e 29-5 ...................... 29.04 

Poliamidas e sur-erpoliamidas (por 
exemplo do t;po «nylon,»: produ
tos de poli condensação de ácidos or
gânicos bibásicos com diaminas. em
pregados como matéria têxtil ou 
como tcrmoplásticos de moldação. 
(Vicie Produtos de condensação e 
Notas 32-4. 39-2 e 39-3) ........ 39.01 

Poliaminas acídif-as (etilenod:aminas e 
Seus sais; hexametilenodiamina e seus 
sdis; outras e seus s<1is) . Vide Com-
postos de função amina ......... 29.22 

Poliaminas aromáticas (feniJrnocliaml
nas, toluilenodicmlinas. benz:dina. 
aminodifenilaminas e outros). Vide 
Compostos de função amina e Notas 
29-1. 29-2. 29-3 ................. 29.22 

Polibutadieno (BUNA). Vide Borra-
chas sintéticas ................... 40.02 

PoUbutadicnocstireno (GRS) . Vicie 
Borrachas sintéticas .............. 40.02 

Policlorobutadicno (GRM). Vide Bor-
rachas sintéticas .................. 40.02 

Polidorobutadienoacrilobutilo (GRA). 
Vide Borrachas sintéticas ......... 40.02 

Polidorohutadknoacrilon'trilo (GRN). 
Vide Borrachas sintéticas ........ 40.02 

PoliclorodHenilos líquidos, constituídos 
por misturas e derivados clorados 
de difenilo. (Vide Preparados das 
indústrias químicas ou indústrias co-
nexas) .......................... 38.19 

Polic!orodifcnilos sólidos. (Vide Cêras 
artificiais) ....................... 34. Oi 

Polidores de unhas cobertos com pe-
lica. (Vide Manufaturas de couro 
natural. reconsWuído ou artificial) 42.05 

Poliéstercs lineares de policondensação, 
tais como os produtos de policonden
sé1ção do ácido tereftálico ou do áci
do adipico com glicol. etc. (Vide 
Produtos de condensação e Notas 
32-4. 39-2 e 39-3) ................ 39.01 

PoHé(lt~res não Suturados, d2signada
mente as resinas alilicas (produtos 
obtidos por condensaçRo de poliáci
dos. tal como: áCido maléico. etc.). 
Vide Produtos de condensação e 
Not~s 39-2. 32-4 e 39-3 .......... 39.01 

Polientireno (resina muito transparen
te. suscetivel de várias aplicações e 
com notáveis propriedades ópticas) . 
Vide Frodutos de polimerização e 
Notas 39-2, e 39-3 ............... 39.02 

Polietilcno, poHtctrafluorD2tilcno e po
liclorotriiluoroctileno, empregados. 
geralmente. para isolar fios elétricos 
(produtos de polimerização do eti
leno e dos seus derivados de substi
tuição). Vide Produtos de polimeri-
zação e Notas 39-2 e 39-3 ...... 39.02 

Po1ifcll6is (ortodifenol, metadifenol. he
xilresorcinoI. hidroquinona. piroga
lho!, florolucina e outros). Vide No-
tas 2:)-1. 29-2. 29-3 e 29-5 ...... 29-06 

Poliiso!mti1c-no (asscmdha-se de certo 
modo ü borracha, mQS não corrc:soJ 

ponde à definição de borracha sinté
tica), cmpr~gado como induto imper
meável e para modificar outras ma
térias plásticas. ou. em estado liqui
do-viscoso, para modificar as pro
prkdad2s dos óleos lubrificantes. 
(Vide Produtos de polimerização e 
Notas 39-2 e 39-3) .............. 39.02 

Polimentos líquido!; e preparados se
lnclha:i1t~s p2ra decor:lção de art'2fa.J 
t03 cerâmicos ou de vidro. (Vide 
Prata e SUé,S Iinas e Notas 32-1 e 
32-5) ........................... 32.08 

Polimerização e cOj>oHmerização (Vide 
Produtos de) ................... 39.02 

Po!lu~ctanas e superpoliuretanas. 
(Vide Produtos de poli condensação 
e Notas 32-4. 39-2 e 39-3) ...... 39.01 
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Pós para o fabrico de geléias arti~ 
ficiais e similares, mesmo adiciona~ 
dos de açúcar .................. 21.07 

Pós para preparação de pudins, cre~ 
mes, sorvetes, gelatinas e semelhan~ 
tes ............................. 21.07 

Potassa cáustica (hidróxido de potás~ 
sio) ............................ 28.17 

Potássio (metal alcalino - elemento 
qui mico ) ...........•............ 28.05 

Potenciômetros, reóstatos, etc. (Vide 
Resistências não aquecedoras, etc.) 85.19 

Pranchas, fôlhas e tiras, de chumbo, 
de pêso por metro quadrado, supe~ 
rior a 1,700 kg. (Vide Notas da 
Alínea XVIII, Nota 78~1, "c"). .... 78-<l3 

Pranchas, fôlhas e tiras ou fitas de 
qualquer espessura, de zinco; pó e 
partículas de zinco. (Vide Notas 
da Alínea XVIII e Nota 79-1. "c") 79.03 

Prata (Compostos de) ............. 28.49 

Prata e suas ligas, inclusive a prata 
dourada e a prata platinada, em 
bruto ou semi trabalhadas: em frag~ 
mentos, lingotes e granalha; em bar~ 
ras, fios e perfis de seção maciça; 
em chapas, fôlhas, tiras ou lâminas 
(inclusive fios e lâminas de prata 
usados na indústria têxtil); em tu~ 
bos e barras ôcas, mesmo consti~ 
tuindo serpentinas, desde que não 
tenham sido transformados em par~ 
tes ou órgãos de aparelhos; em fô~ 
lhas delgadas sem consistência, para 
pratear; em pó, mesmo impalpável, 
que não constitua uma côr ou tinta 
preparada; em canutilhos e lante~ 
jaulas; etc.; com exclusão do pó de 
prata que constitua uma cór ou tin-
ta preparada, das fôlhas delgadas 
para marcar a ferro, dos esboços 
de artefatos de joalheria, etc., dos 
fios de prata esterilizados, etc. (Vide 
Notas, 71-1, 71-3, 71-4, 71-5 e 71-6). 71.05 

Pratos, copos, etc., de papel, carto~ 
Iina ou cartão, etc. (Vide Manufa~ 
turas de pasta de papel, papel. etc.) 48.21 

Pratos, mandris e outros dispositivos 
semelhantes de fixação, eletromagné
ticos ou magnéticos (empregados 
para sustentar, pela atração magné
tica, as peças nas máquinas-ferra~ 
mentas durante o trabalho) e respec~ 

tivas partes e peças separadas. 
(Vide Notas da Alínea XIX) .... 85.02 

Pregos com haste de ferro ou de aço 
e cabeça de cobre, para ornamenta
ção e os denominados pregos de es~ 
tofador .......................... 74.14 

Pregos e artefatos semelhantes, termi
nados em ponta (pontas, pregos de 
sapateiro e de vidraceiro, ganchos 
de fio curvo em forma de estribo e 
com pontas nas duas extremidades 
para molduras, estofos, vedações, 
instalações elétricas, etc.; pregos~ 
parafusos de haste torcida e pon
tiaguda, sem a cabeça fendida; 
tachas para sapateiro, estofador, 
etc.; cardas para calçado, pregos 
para quadros, etc.; cravos de fer
rador, pequenos triângulos e objetos 
semelhantes, para fixar vidraças, e 
pregos de ornamentação para esto
fadares), de ferro ou de aço, in~ 
clusive com cabeças de outras ma
térias, exclusive os de cabeça de 
cobre. (Vide Notas da Alínea 
XVIII; Escápulas, etc.; Artefatos. 
etc.) ........................... 73.31 

Pregos, escápulas, ganchos e seme~ 
Ihantes, de zinco. (Vide Artefatos 
de zinco, não especificados, etc., e, 
quanto à enumeração, Pregos e ar~ 
tefatos semelhantes, de ferro, da Po~ 
sição 73.31) .................... 79.06 

Pregos, escápulas, parafusos, pitões e 
semelhantes, cavilhas roscadas, etc. 
(em geral. de metal "monel"), de 

níquel. (Vide Artefatos de n'quel não 
especificados e Notas da Alínea 

XVIII) ............... '.. .. . . .. . . 75.06 

Prensas. (Vide Máquinas e aparelhos 
para transformação do leite, etc.) ., 84.26 

Prensas de cremalheira ou de gram~ 
pos, que desempenhem a mesma fun
ção dos tornos de apertar, manuais, 
prôpriamente ditos, de metais co~ 
muns. (Vide Ferramentas e apare
lhos de uso manual não especifica~ 
dos; Notas da Alínea XVIII e No-
tas 82-1 a 82-4) ................ 82.04 

Prensas, esmagadores e outros apare~ 
lhos para o fabrico de vinho, cidra 
e semelhantes (tanto agrícolas como 
industriais) e respectivas partes e 
peças separadas (Vide Aparelhos 
para tratamento de sumo, etc.; Má~ 
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Preparações antidetonantes, antioxidan
tes, aditivos peptizantes, melhorado
res de viscosidade, aditivos anticor
rosivos e outros aditivos preparados 
semelhantes, para óleos minerais. 
(Vide Nota 38-1) ............... 38.14 

Preparações artificiais para curtume de 
peles (enzimáticas, pancreáticas. bac
teria nas e semelhantes). Vide No-
tas 32-1 e 32-5 ................. 32.03 

Preparações compostas, não alcoólicas, 
para elaboração de bebidas ( desde 
que não se encontrem compreendi
das em Posições mais restritas da 
Tabela) ......................... 21.07 

Preparações de frutas, ao natural, em 
calda ou com álcool, quando acon
dicionadas em recipientes. embala
gens ou envoltórios. destinados à 
apresentação do produto. (Vide No-
tas 20-1 e 20-3) ................ 20.06 

Preparações denominadas «cêras para 
dentistas» (quando se apresentem em 
forma de ferradura. pequenas cha
pas. varetas e semelhantes). Vide 
Nota 34-1 ....................... 34.07 

Preparações desincrustantes. (Vide 
Preparados das indústrias quimicas 
ou indústrias conexas) ............ 38.19 

Preparações e artigos farmacêuticos 
outros. (Vide Categutes e outras 
ligaduras esterilizadas para suturas 
cirúrgicas; Preparações opacificantes; 
Cimento e outros produtos de obtu
ração dentária e Notas IX-2. 30-2 
e 30-3) ......................... 30.05 

Preparações e conservas (Crustáceos. 
moluscos e mariscos. em). Vide 
Nota 16-1 ....................... 16.05 

Preparações e conservas de carnes ou 
de miúdos comestíveis (com exclusão 
dos embutidos. da Posição 16.01. 
dos extratos e sucos de carnes. da 
Posição 16.03. e dos caldos. sopas 
e preparados para sua obtenção. da 
Posição 21.05). Vide Nota 16-1 .. 16.02 

Preparações e conservas de peixe (de 
atum. bonito. salmão. sardinhas. ca
viar e sucedâneos. filé de anchovas 
e outros). Vide Nota 16-1 ...... 16.04 

Preparações lubrificantes constituídas 
por misturas de óleos ou graxas de 
qualquer tipo, ou por misturas à 

base dêstes óleos ou graxas que 
contenham menos de 70%. em pêso, 
de óleo de petróleo ou de xistos. 
(Vide Notas 34-1 e 34-3) ........ 34.03 

Preparações não alcoólicas para elabo
ração de bebidas, tais como as des
tinadas à preparação de águas mi
nerais artificiais, das do tipo "Hi
drolitol" e outras. (Vide Prepara
ções alimentícias não especificadas, 
etc.) ............................ 21.07 

Preparações não especificadas nem 
compreendidas em outras Posições da 
Tabela, com uma proporção de óleo 
de petróleo ou de xistos igualou 
superior a 70%. em pêso. e nas 
quais êstes óleos constituam o ele-
mento básico. excluídos os tributa-
dos pelo impôsto único sôbre com
bustiveis e lubrificantes liquidas ou 
gasosos. (Vide Notas 27-1 e 27-3) 27.10 

Preparações op'acificantes para exa
mes radiográficos e os reagentes 
para diagnósticos (que se adminis
trem aos pacientes por ingestão. in
jeção. etc.). Vide Notas IX-2, 30-2 
e 30-3 .......................... 30.05 

Preparações ou conservas de legumes, 
hortaliças e ,frutas, em vinagre ou 
em ácido aeético, com ou sem sal, 
especiarias. mostarda ou açúcar. 
(Vide Notas 7-1. último parágrafo. 
20-1 e 20-2) .................... 20.01 

Preparações para alimentação infantil 
ou para usos dietéticos ou culiná
rios à base de farinhas, féculas ou 
extratos de malte, inclusive com 
adição de cacau em proporção infe
rior a 50% em pêso. (Vide Notas 
18-2. 19-1 e 19-2) ............... 19.02 

Preparações para clarificação de bebi-
das. (Vide Preparados das indús-
trias quimicas ou indústrias con2xas) 38.19 

Preparações para concentração de mi-
nerais. (Vide Preparados das indús-
trias quimicas ou indústrias conexas) 38.19 

Preparações para decapagem dos me-
tais (prepnrados que se destinam a 
eliminar da superficie dos metais as 
camadas de óxidos. ferrugem. cab-
mina ou de outros compostos metá-
licos que se tenham formado. ou 
mesmo a despolir a referida super-
fície com o íntuito de facilitar certas 
aplicações). Vide Nota 38-1 .... 38.13 
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para o intercâmbio de íons e ou~ 
tras preparações para o tratamento 
de águas; preparações desincrustan~ 
te; preparações catalisadoras; endu~ 
recedores compostos para resinas, 
vernizes e colas; preparaçes absor~ 
ventes para válvulas ou tubos; pre~ 
parações anticongelantes; prepara~ 
çes antioxidantes para borracha; pre~ 
parações antiácidas para cimento; lí~ 
quidos para transmissões hidráuli~ 
cas, exceto os da Posição 27.10; 
desodorantes não especificados nem 
compreendidos em outras Posições; 
preparações para clarificação de be~ 
bidas; preparações para tratamento 
de carnes; cones de fusão (cones de 
Seger); cal-soda; reativos compostos 
para diagnósticos e de laboratórios; 
sílica-gel colorida; óxidos de ferro 
aIcalinizados; preparações para con
centração de minerais; preparados 
contra a ferrugem; gêsso e compo
posições com base de gêsso, que se 
destinam a arte dentária; cargas 
compostas para tintas; misturas não 
aglomeradas de carburetos metálicos; 
produtos para emendar matrizes de 
duplicadores; produtos destinados a 
eliminar a tinta de escrever; oxilite 
ou pedra de oxigênio; água oxige
nada sólida; mono e diestearatos de 
glicerina, empregados corno emulsio
nantes de matérias gordas; etc. 
(Vide Notas 29, "h", e 38-2) .... 38.19 

Preparados destinados a frisar ou ali-
sar os cabdos. (Vide Notas IX-2, 
30-2, 33-1 e 33-2) .............. 33.06 

Preparados dos tipos utilizados na in
dústria têxtil, do papel, do couro e 
semelhantes. (Vide Aprestos, «Ade
rezos», Mordentes, Colas de apres-
to, etc.) ........................ 38.12 

Preparados enológicos empregados para 
clarificação (colagem) de vinhos e 
os preparados para clarificação de 
outras bebidas fermentadas. (Vide 
Preparados das indústrias químicas 
ou indústrias conexas) ........... 38.19 

Preparados enzimáticos para curti~ 
mento, com base em enzimas. (Vide 
Notas 32-1 e 32-5) .............. 32.03 

Preparados lubrificantes que conte-
nham, em pêso, proporçao de óleos 
de petróleo ou de xistos igualou 

superior a 70%. (Vide Notas 27-1 
e 27-3) ......................... 27.10 

Preparados medicinais, que consistam 
em misturas do tipo das que figuram 
nas farmacopéias oficiais, quer se 
trate de colutórios, colírios, poma
das, ungüentos, linimentos, prepara~ 
dos injetáveis, revulsivos, etc., com 
exceção dos compreendidos nas Po
sições 30.02 e 30.04. (Vide Notas 
IX-2, 18-1, 19-2, 30-1 e 30-3) .... 30.03 

Preparados opacificantes para exames 
radiográficos, bem como os reagen
tes de diagnóstico que se empre~ 
guem no paciente (exceto os com
preendidos na Posição 30.02) e 
que se apresentem doseados ou pre
parados. (Vide Artigos e prepara
dos farmacêuticos outros; Notas 
IX-2, 30-2 e 30-3) .............. 30.05 

Preparados opacificantes para tirar o 
brilho às fibras artificiais ou sintéti
cas, constituídos, designadamente, 
por suspensões de pigmentos em 
emulsões aquosas de matérias gor
das, estabilizadas por éteres da ce
lulose, gelatina, cola, produtos ten-
so-ativos. etc. (Vide Aprestos) 38.12 

Preparados para alimentação de crian
ças ou para usos dietéticos ou culi
nários, da natureza dos compreen~ 
didos na Posição 19.02, desde que 
contenham. em pêso, pelo menos 
50% de cacau. (Vide Notas 18-1. 
18-2 e 19-1) .................... 18.06 

Preparados para certos fabricos ce
râmicos (dentes artificiais, etc.), de
signadamente misturas que têm por 
base caulim, quartzo e feldspato. 
(Vide Preparados das indústrias quí-
micas ou indústrias conexas) ...... 38.19 

Preparados para dar brilho a metais 
e as composições semelhantcs para 
vidros c vidraças, constituídos por 
matérias muito finas, tais como cré 
e «kieselgur», em suspensão numa 
emulsão de «white spirit» e de sa
bão líquido, com exceção das cê
ras preparadas da Posição 34.04. 
(Vide Nota 34-1) .............. 34.05 

Preparados para dar brilho, pomadas 
e cncáusticas, etc., em suportes de 
pasta de papel ( «ouate»). Vide 
Nota 34-1 ...................... 34.05 
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res ou não (fenoplásticos, amino
plásticos. resinas alquidicas. poliéste
res alilicos e outros poliésteres não 
saturados. silicones. etc.). Vide No-
tas 32-4. 39-1. 39-2 e 39-3 ........ 39.01 

Produtos de condensação, policonden
sação e poliadição (Posições 39. O 1 
e 39.02). que se dl'stinem a colas, 
acondicionados para venda a varejo. 
em volumes de pêso líquido não 
excedente de 1 quilogrClma. (Vide 
Notas IX-2 e 35-1) ............. 35.06 

Produtos de confeitaria, obtidos por 
insuflação ou torrefação de cereais, 
com revestimento de açúcar. que não 
contenham cacau. (Vide Nota 17-1) 17.04 

Produtos de confeitaria que contenham 
cacau. (Vide Nota 18-2) ........ 18.06 

Produtos de padaria que contenham, 
em prop'orções variáveis, açúcar, md, 
ovos, matérias gordas, queijo, frutas 
ou cacau, quando acondicionados em 
recipientes. embalagens ou envoltó
rios. destinados a apresentação do 
produto. (Vide Posição 19.07 e No-
tas 18-1. 18-2 e 19-2) ........... 19.08 

Produtos de padaria, sem adição de 
açúcar, mel, ovos, gorduras, queijo ou 
frutas, quando acondicionados em 
recipientes. emb:llagens ou envoltó
rios. destinados a apresentação do 
produto. (Vide Posição 19.08 e No-
tas 18-2 e 19-2) ................. 19.07 

Produtos de pastelaria e de biscoita
ria inclusive com adição de cacau, 
em qualquer proporção. quando 
acondicionados em recipientes. emba
lagens ou envoltórios. destinados a 
apresentação do produto. (Vide No-
tas 18-1. 18-2 e 19-2) .......... 19.08 

Produtos de perfumaria ou de toucador 
preparados. (Vide Notas IX-2. 
30-2.33-1 e 33-2) ................ 33.06 

Produtos de poli condensação e de po
liadição (poliamidas e sup~rpoliami
das. poliuretanas e superpoliureta
nas. poliésteres lineares de policon
densação. etc.). Vide Produtos de 
condensação e Notas 39-2, 32-4, 
39-3 ............................ 39.01 

Produtos de polimerização e de copoli
merização (poli etileno, politetraloeti~ 
lenos, poliisobutileno. poli estireno, 

cloreto de polivinila e demais deriva
dos polivinilicos; derivados poliacrí~ 
licos e polimetacrílicos; resinas de 
cumaronaindeno. etc.). Vide Notas 
32-4. 39-2 e 39-3 ................ 39.02 

Produtos de qualquer classe, utilizáveis 
como colas, acondicionados para 
venda a varejo. como colas. em re
cipientes de pêso líquido igualou 
inferior a 1 quilograma. (Vide No-
tas IX-2 e 35-1) ................ 35.01í 

Produtos de toucador preparados. 
(Vide Notas IX-2. 30-2, 33-1 e 

33-2) ........................... 33.06 

Produtos diversos das indústrias quí
micas. (Vide Grafita artificial e co
loidal; Negros de origem animal; 
Carvões ativos. etc.; Águas amonia
cais e «Tall-oi1»; Linhissulfitos; Es
sência de terebintina e outras; Co
lofõnias e ácidos resínicos e seus 
derivados; Alcatrões de madeira. 
Creosõto de madeíras. etc.; Pez ve
getal e outros; Desinfetantes. etc.; 
«Aderezos», etc.; Preparações para 
decapagem e outras; Preparações an
tidetonantes. etc.; Aceleradores de 
vulcanização; Misturas e cargas para 
aparelhos extintores; Solventes e di
luentes; Preparados das indústrias 
químicas ou indústrias conexas; Pro
dutos residuais das indústrias quí
micas. etc.) . 

Produtos extintores que se apresentem 
como cargas de aparelhos extintores 
ou em granadas ou bombas. extinto-
ras. (Vide Notas 29-2. «h», e 38-1) 3/L 17 

Produtos hortícolas dessecados, esma
gados ou reduzidos a pó, designada
mente para tempêro ou com destino 
à preparação de caldos e sopas (as
pargos. couve-flor. cerefólio. aipo. 
cebolas. alhos. etc.). quando acon
dicionados em recipientes. embala
gens ou envoltórios. destinados a 
apresentação do produto. (Vide 
Nota 7-1) ....................... 07.04 

Produtos hortícolas preparados ou con
servados, sem vinagre nem ácido 
acético. (Vide Notas 7-1, último 
parágrafo. 20-1 e 20-2) ......... 20.02 

Produtos inorgânicos do tipo dos uti-
lizados como «luminóforos». (Vide 
Notas 28-3. «d», 32-1, 32-3 e 32-5) 32.07 
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Produtos provenientes da substituição 
no leite de um ou mais de seus com~ 
ponentes naturais (matéria gorda do 
tipo butírico. por exemplo) por uma 
outra substância (matéria gorda do 
tipo oléico). em geral classificam-se 
por esta posição ................. 21 .07 

Produtos que se empregam para des~ 
truir ou afugentar germes patogêni
cos, insetos (mosquitos, traças, bara~ 
tas. etc.). musgos. bolores. ervas da
ninhas. etc. (Vide Desinfetantes. in~ 
seticidas. etc. ) .......... . . . . . . .. 38. 11 

Produtos que se empregam para matar 
ratos, aves, ervas daninhas, insetos, 
germes patogênicos. etc. (Vide De~ 
sinfetantes. inseticidas. etc.) 38.11 

Produtos que tenham por base farinhas 
ou féculas, especialmente preparados 
para alimentação de animais. tais 
como bolachas para cães. quando 
acondicionados em recipientes. emba~ 
lagens ou envoltórios. destinados à 
apresentação do produto. (Vide 
Nota 19-2) ..................... 23.07 

Produtos químicos aromáticos qUe cons~ 
tituem matéria básica para composi-
ção de perfumes. (Vide Nota 33-1) 33.04 

Produtos químicos e preparados das 
indústrias químicas ou indústrias co
nexas (inclusive os que consistem em 
misturas de produtos naturais). não 
especificados nem compreendidos em 
outra parte da Tabela. (Vide Pre
parados das indústrias químicas. etc. 
e Notas 29-2. '"h» e 38-2) ........ 38.19 

Produtos químicos inorgânicos. (Vide 
Capítulo 28). 

Produtos quím:cos orgânicos. (Vide 
Capítulo 29). 

Produtos químicos para usos fotográfi~ 
cos, inclusive os utilizados para pro
duzir luz-relâmpago: reveladores. fi
xadores. reforçadores. enfraquecedo~ 
res. vira dores. limpa-manchas. emul
sões para superfícies sensibilizadas. 
etc.. excluídos os vernizes. colas e 
preparações semelhantes. sais e com~ 
postos de metais preciosos. que se
guem o seu regime próprio. (Vide 
Notas IX-2. 37-1 e 37~2) ........ 37.08 

Produtos residuários das indústrias 
químicas ou das indústrias conexas, 
não especificados e nem compreendi-

dos em outra parte da Tabela. 
(Vide Óxidos de ferro alcalinizados 
e Lixívias residuárias) ........... 38.19 

Produtos semelhantes à p'arafina, obti~ 
dos por síntese ou por qualquer ou~ 
tro processo. (Vide Notas 27-1 e 
27-4) ........................... 27.13 

Produtos semelhantes aos óleos e ou~ 
tros produtos procedentes da desti~ 
lação dos alcatrões de hulha, à alta 
temperatura. cujos componentes aro~ 
máticos predominam em pêso sôbre 
os não aromáticos e obtidos por des
tilação de alcatrões de hulha. à bai~ 
xa temperatura. ou de outros alca
trões minerais. por ciclização do pe~ 
tróleo ou por qualquer outro pro~ 
cesso. (Vide Notas 27-1 e 27-2) 27.07 

Produtos tanantes sintéticos, inclusive 
misturados com produtos tanantes na~ 
turais (taninos sintéticos). Vide 
Notas 32-1 e 32-5 ............... 32.03 

Produtos vegetais, empregados princi~ 
palmente na alimentação humana, não 
especificados nem compreendidos em 
outra parte. quando acondicionados 
em recipientes. embalagens ou en
voltórios. destinados à apresentação 
do produto. (Vide Nota 12-1) 12.08 

Projéteis e munições, inclusive minas, 
com exclusão dos explosivos e pól
voras propulsivas. das Posições 
36. O 1 e 36.02; dos rastilhos. da 
Posição 36.03; dos fulminantes. etc .• 
da Posição 36.04; dos foguetes de 
sinalização e contra granizo. da Po~ 
sição 36.05; das granadas e bombas. 
extintores. etc.. da Posição 38. 17; 
dos motores. da Posição 84.08. para 
torpedos. foguetes e engenhos seme~ 
Ih antes; dos aparelhos de rádio ou 
de radar. da Posição 85.15; dos ma~ 
quinismos de relojoaria para muni
ções e respectivas partes. das Posi
ções 91.07 ou 91.08. (Vide Mu~ 
nições e projéteis; Notas 93-1. 93-2. 
93-3 e 93-4) .................... 93.07 

Projetores. (Vide Aparelhos de proje-
ção de imagens) ................ 90.08 

Projetores de iluminação para automó-
veis. (Vide Aparelhos elétricos de 
iluminação e sinalização. etc. ).... 85.09 

Projetores de pel'fis, utilizados para ve~ 
ríficação da forma e dimensões de 
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contra atarraxada a armação. que 
é formada pela cabeça. com disposi
tivo vaporizador e por um sistema 
pneumático de pêra. às vêzes guar
necida de matérias têxteis. ou de 
êmbolo), e respectivas armações c 
cabeças de armações, com exclusão, 
porém. dos frascos ou reservatórios 
não armados. qu:! seguem o regime 
da matéria que os constitui. das pe
ras de borrach3. da Posição 40.12, 
dos aparelhos pulverizadores. da Po
sição 84.21. e dos pulverizadores 
de perfume, com características de 

aparelhos distribuidores de perfume, 
da Posição 84.58. (Vide Notas 
98-1. 98-2 e 98-3) .............. 93.H 

Pulverizadores para toucador, de vidro, 
não armados .................... 70.13 

Punções e matriz~s, de metais comuns, 
para cunhagem e estampagem a frio 
de fôlhas ou tiras de metais, P!lll

ções e matrizes vazadores. (Vide 
Ferramentas intcrmutáveis de metais 
comuns; Notas da Alínea XVIII e 
Notas 82-1 a 82-1) ............ 82.05 
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~--------------------------

QUI 

Queimadores (mecânicos ou automáti
cos) para alimentação de fornalhas, 
que empreguem combustíveis líquidos 
(pulverizadores), combustíveis só
lidos pulverizados ou gases, e res
pectivas partes e peças separadas. 
(Vide Fornalhas automáticas, etc.; 
Notas da Alínea XIX e Notas 84-1 
e 84-2) ......................... 84.13 

Quinina. (Vide Alcalóides) ........ 29.42 

Quinolina e seus derivados (quinolina, 
parametilquinolina, isobutilquinolina, 
isopropilquinolina, tetra-hidroparame
tilquinolina, isoprofilquinolina, tetra-

hidroparametilquinolina, ácido fenil
quinoleinocarbônico e outros). Vide 
Compostos heterociclicos outros .. 29.35 

Quinonas (parabenzoquinona, antraqui
nona, metilantroquinona e outros). 
Vide Notas 13-1. "e", 29-1, 29-2, 
29-3, 29-4 e 29-5 ................ 29-l} 

Quinonas-áIcoois. quinonas-fenóis. qui
nonas-aldeídos e outras quinonas de 
funções oxigenadas simples ou com
plexas (hidroxiantraquinona, quini
zarina e outros). Vide Notas 13-1, 
"e", 29-1,29-2, 29-3,29-4 e 29-5 .. 29.13 

• 
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Rebites tubu!ares ou de haste fendida, 
de metais comuns, de qualquer gê
nero, que se empregam nas indústrias 
do vestuário e calçado, no fabrico 
de toldos, barracas, correias, artigos 
de viagem, etc., e, ainda, em cons
trução mecânica. (Vide Artefatos de 
metais comuns para emprêgo em 
vestuário, etc.; Notas da Alínea 
XVIII e Nota 83-1) .............. 83.09 

Rebococcr,.:s (embarcações especial
mente destinadas a tração de outras 
unidades que n.50 se destinam a 
transporte de merc;ldorias nem de 
passageiros), inclusive os rebocado
res equipados acessôriamente com 
engenhos especiais de bombeamento, 
luta contra incêndio, etc. (Vide 
Isenções; Notas da Alínea XX e 
Notas 89-1 e 89-2; Partes, peças 
separadéls e acessórios, excluídos pela 
Nota XX-2, etc.) ......... ,...... 89.02 

Rebolos montados (mós armadas). ma
nuais ou de pedal, mesmo com arma
mação de madeira, (Vide Ferramen
mentas e aparelhos de uso manual 
n.'lo especificados; Notas da Alínea 
XVIII e Notas 82-1 a 82-4) ....... 82.0':1: 

Reboques, inclusive ;lara automóveis. 
(Vide Veículos rebocados, etc.) 87.14 

Recargas de tinta para canetas de tinta 
permanente. (Vide Notas 32-1 e 
32-5) .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 32.13 

Recebedores ele lançadeiras de teares. 
(Vide Tecidos e artiÇfos para usos 
técnicos e Nota 59-5) ........... 59.17 

Rec:picntes. (Vide Reservatórios) . 

Recipientes (reservatórios, cisternas, 
cubas, etc.), de ferro fundido, de 
ferro ou d2 aço, com capacidade su
perior a 300 litros, sem dispositivos 
mecânicos ou térmic03, inclusive com 
revestimento interno ou calorífugo. 
(Vide Notas da Alinea XVIII) ... 73.22 

Recipientes com características de ob
jetos de uso doméstico (caixas. tam
hores, vasilhas para leite, caixas para 
especiarias e certas caixas para bis
coitos), de ferro fundido, de ferro 
ou de aço ...................... 73.38 

I~edpió!ntes, cubas e artefatos seme-
lhantes, de diversas espécies, para 
aquecimento ou refrigeracão (de 

i1quecimento indireto ou de aquccl
cimento direto. com exclusão. no 
entanto. dos recipientes desta espé
cie que sejam manifestamente ele 
uso doméstico, da Posição 7.3.36. e 
dos recipientes isotérmicos), inclu
sive os denominados "pasteurizado
res", e respectivas partes e peÇaS SE'

paradils. (Vide Apare lhos e disposi
tivos, mesn::J aquecidos eletricamente, 
dcstin3dos ao trat,unento de nlatérÍ2, 
etc.; Notas d:l Alinea XIX e Notos 
81-1 e 81-2) .................... 81.17 

Recipientes de alumínio. (Vide Bisna-
gas, etc.; Tonéis, UéllTis, etc.) .... 86.10 

H.~cipientes ele alumínio, para gases 
ccmprimidos 0:1 liquefeitos, podendo 
possuir torneiras. aliviadores de pres
são ou dispositivos destinados a 

adaptação de manômetros, etc. (Vi-
de Notas da Alinea XVIII) ....... 76.11 

Recipientes de chapa de ferro ou de 
aço (latas. tambores, barris, tonéis, 
de. ), para transporte ou acondicio-
l1iimellto de produtos ............. 73.23 

Recipientes de ferro fundido, ce ferro 
ou de aço, de paredes e fundo du
plos, que tenham sido construidos 
para conterem no espaço anelar dis
positivos para circulação de líqui-
do:-; ou gases .................... 84.17 

Recipientes de ferro ou de aço (re
sprvatórios, cisternas, cubas e anitlo
<;"s) , de capacidade não superior a 
300 litros, próprios para taras .... 73.23 

Recipientes, de ferro ou de aço, do gê
nero dos mencionados na Posição 
73.22 (reservatórios, tonéis, cubas e 
an:tlogos). de capacidade não supe
rior ;1 300 litros. (Vide Artefatos de 
ferro fundido, de· ferro ou de aço, 
não C'sp<,cificados, etc.. e Notas da 
Aiin."a XVIII) ................... 73.40 

Recipie'1ü!s de ferro ou de aço para 
qascs comprimidos ou Hqucfeitos (tu
bos. garrafas, etc.. que resistam n 
"levadas pressões), podendo conter 
torneiras, aliviadores de pressão ou 
Cki)Ositivos destinados a adaptação 
de manl>mctros, bem como conter 
lima substância porosa, inerte, à qual 
se adiciona um aglutinante, e por 
, .. êzcs se embebe em acetona que se 
destina a facilitar o enchimento e a 
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Udrii:;.'!1'3GOreS e O~;tl'03 fri;joríficos de 
uso doméstico, e respectivas partes 
c peças separadas. (Vide Material. 
máquinas (' aparelhos para produção 
ele frio, etc. Notas da A'ínea XIX 
e Notas 84-1 e 84-2) ............ &4.15 

Refrigerantes não a:c::>ó:i-::os ........ 22 . 02 

Refrifjcrü::ltcs. não mcdicrlluentosos. com 
álcool. (Vide Notas lê-1 e 22-2) .. 22.09 

Regul<ldores automiítkos de tensão 
para comutação por resistência, 
por indt:ctânciZl, d~ contatos vibran .... 
tes GU de mo:'~ .. r (~Gi:; como: regula
rlorcs de rC'sis~l:l1r.:ia 'lariáv21, COillO 
rCÇ1ulado r ('J por cotnrressão de car .. 
V:10 e rCQulé1c~cj'(':~ 'CJ:n:-y; r?Ç"p!lZid()res 
d(~ contatos ,,:1':r;1: i'q-:Ü:::. conlO regu ... 
lado!'ês Tirril; n'(JuladorC's ck motor 
auxiliar ou scrvomotor; com cxclu-, 
S30 dos transformadores especiéÜs 
cDus;ituídos por um CO!ljunto de 
um trnn;~fornl(~({()r f' c1~. ~i-'1 regu13dor 
d~~ t('n.suo, d(~ ro.«:~io 85.01). C' 

rcspectiV2:l p.:ir_c.; e pe~~J.s separadas. 
(Vide NütolS d~·. Al;1l~3 XIX) ..... 85.19 

l~Cf,.:.!ladores centl'lf:t1gos pnra :~.15qt!i--
nas a V:1por. (Vide Torneiras. rr
ÇlÍstros, vúJvu!as (' ZtrtcLlto:-; sc!nr:---
ih<lnte~, c:c.) ................... 84. (,1 

E€!;u!3dores de press50 1):1::a COll:lUt05 

c reservatórios de V,fu;or; de ar CO"]1--

primido, c! ':. (Vide Torneiréls. !''::Ois
tros, vúlvpl::ls c artefatos :>~l.!,-,[h:1n-
tC3, c'c.) ....................... 8-1.61 

Reguladncs de vol"'g,,m. (Vid~ Re-
0Fbdores <lutom{,Ccos de tens[io) .. &5.19 

Relógios (~e bôlso; relógio:; de rn.!!so e 
SCii1Cihn!1tcs (inc:usive nledidorcs ck 
t~'mpo dos m!'smos tipos), completos, 
e!élr~cos ou 1130, com múquina c cai
xa, p~)rtátcls, is~o é, suscetíveis de 
poder ser transportados por uma 
pessoa, no pulso, no bôlso, em 
bôlsas, etc., compreendendo os cro
nl)~ll~r;()s. cronúgrafos, despertaJo~ 
1'.::s, rclófjios de repetição e C~ QU:2 

possuam campainl13, relógios com au
tômatos, rclógios-ca]end6.rios, etc., 
e; i~c1u~,iV;2' as puIsei~as fixa~ ('.ú1 ~c-
10~rc:; (com exclasao, porcFl. G~~S 
pulsciL:s que !'-1C'Sl110 se aprcsental1do 
COlTI os rclGulos, nêIcs não são mon .. 
tZld2s de !)]cdo fixo; das caixGs dos 

relógios e S1l3S partes, da Posição 
Ql.09; das máquinas, da Posição 
91.07; das partE:'c e peças separadas 
das máquinas, em geral. da Posição 
91.11; dos podômetros ou contadores: 
de passos, da Posição 90.27; dos· 
relóÇJios de parede, de mesa c des
pcr·tae:orcs, com mf.quinas do tipo 
U5~lclo nos relógios de uso pessoal';; 
da Posição 91.02; c!03 relógios para 
veiculas, da Posiçi'ío 91.03; dos au
tôm,ltos com mUSIG1, pássaros-can
tores c semelhantes. e as caixas de 
n~usica sem mo~trador horário, da 
Posição 92.08; dos brinqudos ou 
2ccssórios pnra ár~lorc:; de Natal, 
<las Posições 97.03 Oel 97.05; dos 
autômatos e cenas animadas para 
exposições, da Posição 98.16; dos 
objetos de arte e ;mtiguiebdes). Vide 
l\p~lr('lho; elétricos de rclejoaria; 
Notas 91-2, 91-4 c 91-5 .,...... 91.01 

Re!ó!Jios de: comutação (comutadores), 
de l:Olltato, de tadÍas, etc. (Vide 
)'\.p2relhcs cem mccunismo de rclojo3-
riQ ou mot:!r síncrono. etc.) ...... 91 .06 

Rc!ógios de painel e ~eE:e~~:~rGtc:s. ex .. 
c~usivar;-:('nte quando pr;-)vldc3 dz cai
xa (para embarcaçôes, automóvei3, 
"Cj'::J!lclVeS c outros veiculos), espe
cialmet:lc construídos para aql1êlcs 
íins, elétricos ou não (inclusive 03, 

croni'\lrafos para veiculos); com ex .. 
c1n.st!o, porérn, das m[lquinas isola
cLs, da Posição 91.07 ou 91.08; 
diôS Cé~:xas. JQ Posição 91.10; e da:; 
p2rtcs <: peças· separadL\S d1s máqui
nas, em geral. da Posição 91.11. 
i Vid ~ i"p2.rclho:; elétricos de rela-
jo;\ria; Notas 91 .. 3, 91-4 (' 91-5) .. \lI ,(H 

I<clóÇjlo3 de pal'ede; de n:esa c de,spel',~ 
tzcorc:-,;, t:OEl máquinas do tipo usado 
nos rclôfjlos de uso pesso31, também 
(hi,~lnéldas. de 1;;.ccnni .. ":n1o de pequeno 
vci:J;~!\~. ISto e, Que tenha!:n como 
/}:nJ8 regulador 1::-:1 balancim C0111 

C':p_' (::d (cabelo), Cl:j2 espessura, me
diGa C01i~l a platin'l c as pontes, não 
cxccch doze milimetros, elétricos ou 
não; com exclusão porém, dQS caix2s 
p;::ra êstes relógios, da Posição 91.10, 
d:,;, r.:1:lC]l!inê:s, c:.l Posição 91.07 e 
delS pz:rtes c p>."Çi,S separadas das 
máquillQS. da Posição <) i .11. (VIde 
Apc.reíhos elétricos de relc.jo::1ria; 
Nota<: 91·1. 91·3, 91-4 e 91-5) ..... 91.02 
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Reszrvatórios, tonéis, cubas e recipien
tes análogos, de cobre, de capacidade 
não superior a 300 litros, mesmo 1'0P.1 

revestimento interior ou calorífugo. 
(Vide Artefatos de cobre não especi-
ficados, etc.) .................... 74 . 19 

Resíduos de fibras têxteis e artifici<1is. 
contmuas e descontínuas. (Vide Fi
bras têxteis sintét:cils e artific',ds 
descontínuas) .................... 56.04 

Resíduos dos óleos de petróleo e de 
xistos (betume~, cogues, etc.). Vide 
Nota 27-1 ...................... 27. H 

Resíduos parafínicos ('gatsch" ou 
"slack-wax"). Vide Notas 27-1 e 
27-4 ............................ 27.13 

Resina líquida em bruto ou refinada 
( "tall-oil"). Vide Nota 38-1 ...... 33.05 

Re~ina líquida saponificada (" tall-oil" 
saponificado), obtida por neutralizQ
ção da resina liquida refinada, peb 
soda ou potassa cáusticas. (Vide 
Notas 34-1 e 34-2) .............. 34.01 

Resina, mesmo em pastiíhas. etc., para 
arcos de instrumentos musicais .... 95.08 

Re~inas alílicas. (Vide Poliésteres não 
saturados) .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 39. 01 

Resinas alquílicas. (Vide Alquidos) 39.01 

Resinas artificiais (Manufaturas das) 39.07 

Resinas artificiais. (Vide Gomas-és'e-
res e Nota 39-3) .............. 39.0.5 

Resínas artificiais. (Vide Produtos de 
condensação e Notas 39-2 e 39-3) 39.01 

Resinas artificiais. (Vide Produtos de 
polimerização e Notas 39-2 e 39-3) 39.02 

Resinas artificiais e matérias plásticas 
artifichis (excetuadas as das Po:;i
ções 39.01 a 39.05). Vide Notas 
32-1 e 39-3 ..................... 39.06 

Resinas de cumaronaindeno (produtos 
da copolimerização da cumarona e 
do indeno utilizados principalmente, 
como base, na preparação de ver
nizes). Vide Produtos de polimer> 
z::lção e Notas 39-2 e 39-3 ........ 39.02 

Resinas de silicones. (Vide Silicones) 39.01 

Resinas epóxidas ou etoxiiinas, obtidas 
a partir de polifenóis, da epiclori-
drina e de óxidos de etilena. empre-

gadas como colas, massas para mol
dar, bases para vernizes, etc. (Vide 
Produtos de condensação e Notas 
39-2, 39-3 e 32-4) ............... 39.01 

Resinas fenólicas oleossolúveis. (Vid? 
Fenoplásticos, Produtos de conden-
sação e Notas 39-2 e 39-3) ...... 39.01 

Resinas formofenólicas termorreativas, 
obtidas em meio alcalino. (Vide Fe
noplásticos, Produtos de condensa-
ção c Notas 39-2 e 39-3) .......... 39.01 

Resinas fusíveis e solúveis di! uma ma
neira permanente em álcool Olt em 
outros solventes orgânicos, que se 
obtêm em meio ácido. (Vide F"no
plásticos: Produtos de condensação 
c Notas 39-2 e 39-3) ............ 39.01 

Resinas, gomas, gon:.as-resinas, óleos-
resinas e bálsamos, naturais ...... 13.02 

Resinas modificadas (fusíveis e solú
VCIS, formofenólicas termorreativas 
ou tenólicas oleossolúveis). Vide Fe
noplásticos; Produtos de condensa-
ção c Notas 39-2 c 39-3 ......... 39.01 

Resinas naturais modificadas, gomas 
fundidas e os demais produtos da Po
sição 39.05, que se destin~m a colas, 
acondicionados para venda a vare
JO em volumes de pêso líquido não 
excedente a um quilograma. (Vide 
Notas IX-2 e 35-1) .............. 35,06 

Resinas naturais modificadas por fusão 
(gomas fundidas) e resinas artificiais 

obtidas por esterificação de resinas 
naturais ou de ácidos resínicos (go
mas-éteres). Vide Notas 32-4 e 
39-3 ............................ 39.05 

l{e,inas naturais não modificadas .... 13 . 02 

Resinas para arco de violino. (Vide 
Artefatos de colofônia) " . . . . . .. 95. {l'15 

Resinóides (produtos semelhantes às 
essênci3s concretas extraídos gerai
mente por meio de solventes, de 
substâncias vegetais sêcas, de bál
samos, resinas, gomas-resmas ou de 
certas substãncias animais). Vide 
Notas 13-1. "h" e 33-1 ........... 33.IH 

Resistênc:as de aquecimento, com a for
ma de varetas, barras, etc., de carvão 
Oll grafita, para diversos aparelhos, 
com exclusão das resistências mon
tadas, d~ carvão, da Posição 85.19. 
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Roldanas de talhas (roldanas de cader
nal) constituídas por duas ou mais 
rold::mas falsas justapostas numél 
mrsu;a fO!'qui!ha de gancho. (Vide 
Ro!d;:mas s:mplc3, etc.) ........... 84.63 

Roldanas simples. utilizadas para trans
missão de movimentos rotativos por 
meio de correias ou cabos, QUe elas 
impulsionam (roldanas moto;as) ou 
que as impulsionam (rold,lOas recep
tor2s), tais CO::10 roldanas-té3mbores, 
roldanas cônicas, roldanas escalona
das ou múltiplas, roldanas de t2lhas, 
etc., inclusive as que constituem sim
ples guias ou pontos de "poio rotati
vos de correias e cabo," C'''11 rolda
nas de tensão, c~ticZldoras p,~lra CO!'-

reias e roldanas }JZtra cadernrji~; (COllI 

exceção, porém, do" conjl1:1ks de rol
danas que constituam cadernais ou 
talhas, da Posição 84.22), e r~specti
vas partes e peças separadas. (Vide 
Artefatos mecànicos que transmitem 
energia. etc.; Notas da Alínea XIX 
e Notas 84-1. 84-2 e 84-4) M. 63 

Rôlhas autom:'iticas, rôlhas de doscar. 
rôihas-conta··goí.ns c ~~c:.l~clh~1ntu;, t!e 
metais comuns, para garrafas de li
cores, medicamentos, etc. (Vide Rô-
lhas metálicas, etc.) .............. 83.13 

Rôlhas de qualquer tipo, de cortiça, in
clusive os qULldros com arestLls ,Hre
dondadas. podendo ter ou não nces
sórios metálicos, de matbi<ls plásti
cas, etc .• como discos, chapas, ou 
guarnições, e excluídas LlS rôlhas iJU

tom~! ticas e outras rólhês COll1jX)c

tas de várias Inaté~ias, nas quais a 
co~"Uça dcsernp~nha apenas um P::l
pel secundário. (Vide Notas 45-1 
e 45-2) .............. '......... 45.03 

Rôlhus de segurança para ga.raIús de 
cerveja oa de outras bebidas, provi
dns d~ um dispositivo de fio metáli
co, e os botões e cabeçLls de pO:'C'2-

lanO! para essas rúlh:Js. (Vide Arte
fatos de produtos cerâmicos n50 com-
preendidos, etc.) .............. ,. 69. 14 

Rô!has metálicas, rôlhas H1eladas ou 
roscadas, protetores de rôlhas, cáp
sulas flexíveis para garrafas, rôlhas 
vcrt~doras e semelhantes, sdos de ga
i'antia c :xcssórios serndhantes para 
acondiclonalncnto ou e:llbal:lgcln, àc 
r:.1etals c:::;i:1uns, ;)~süciado5 com ou-

tras rnLltérias. como cortiça. borm
cha, etc. (Vide Not:Js da Alínea 
XVIII e Nota 83-1 (' Artefatos de 
mctélÍs comuns, etc.) ............. 83.13 

Rôlhas, (ampas e outros dispositivos 
t!c t~sos s<!mdhalltes. de vidro ordiná
rio ou de cristal. desbastildos, lapida
de.,:;, despoHdos, gr:!vados. ornamen,... 
tados, ou não .. , .......... ,.,.... 70. 10 

Rolos compresscres, sem meio de pro-
pu!~ ão . (Vide Maquinismos para 
c,)m prÍl:'lir ou amontoar terras) .... 84.23 

Rolos de borracha e dispnsitivoo anã-
IODOS Jlara massagens. (Vide Apa-
relhos de massagem, etc.) ........ 90,18 

RO~03 de pasta (Houatc") para calafe
tar portas c janelas, exclusive os que 
s,~ encontrem completamente reves
tidos dê tecido (Posição 62.05). 
Vide Pastas e artigos de pasta .. 59.01 

Rolos de pasta (<<ouate») para con
feccionar filtros de cigarros. (Vide 
Pastas e artigos de pasta) 59.01 

Rolos para pintar. constituídos por 
cilinàros C'cialmente revestidos de 
p('ie de carneiro ou de outra maté-
ria, com Glbo. (Vide Nota 96-1) 96.02 

Rolos para relvados e campos de es-
porte. (Vide Máquinas, aparelhos e 
instrumentos agricobs, etc.) ...... IH. 24 

"Rou", rum e as bebidas rotuladas 
CQrT!O tal ........................ 22.09 

Roseta~ de passamanaria, exceto as 
que se destjnCGl a vestuário interior 
~u exterior fClninino. (\'jàe Nota 
62-1) .................... ' ...... 62.05 

Roset2s de passaJ.j1a:nnria~ que se dcs,... 
tinem a enfeites para vestuár'o fe-mi
nino, exterior ou interior. (Vide C::>-
13rinhos, etc.) .................. 61.08 

Retat!v:u;. (Vide Múquinas de impri-
mir) .............. , ......... , .. , 84.35 

Hót,,!os d~ <;ua!quer espécie. de papel. 
cartolün ou cartão. (Vide Etiquêtas 
e i·/)tulos de q1121qucr espéCie, de pa,... 
pc!' c:utc;ina ou cartão) .......... 48.19 

«Hougesl> (produto3 para a conserva
cão e cuidados da pele e produtos 
dE' beleza). Vide Not~"s IX-2. 30-2. 
33-1 c 33-2 ..... ,.,' ... , ...... '. 33.06 
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mesmo que se destinem à prática de 
desportos, cuecas e "slips". inclusive 
os usados pelos desportistas. (Vide 
Notas XIV-6 e XIV-?, 61-1, 61-3 
e 61-5) ......................... 61.03 

Roupa interior paI'a mulheres, meninas 
c crian!;as de colo, mesmo incompleta 
ou por acabar mas que apresente as 
características ess~nciais de roupas, 
podendo conter ou não partes Oll 

acessórios de matérias Que não se
jam têxteis e Que não representem 
mais do que simples guarnições, tais 
como: camisas de qualquer natureza. 
-ompreendendo as de noite, pijamas. 
combinações e saias de baixo, "slips" 
(com exclusão das sombras dos vesti
dos, destinadas a ser usadas debai
xo de vestidos de renda, de bordados 
ou de qualquer outro tecido arren
dado. da Posição 61.02); vestuário 
interíor para crianc;as. mesmo de 
colo, por exemplo, cueiros, fraldas, 
e~c. (Vide Notas XIV-6. XIV-?, 
61-1.61-3 e 61-5) ................ 61.04 

Roupas de cama, ce mesa, de toucador, 
de copa ou cozinha, mesmo borda
das (lençóis, fronhas. cobertur<ts 
parQ edredões, sacos para camisa de 

dormir, toalhas e sobretoalhas, cen
tro de mesa, guardanapos, envelopes 
para guardanapos; toalhas de rosto 
e de mãos, compreendidas as C011-

tínuas, lençóis de banho, luvas de 
toucador, etc.; panos pao enxugar 
louça. etc.). em geral de algodão ou 
de linho, de têxtds sintéticos e 2r:i
ficiais, etc. (Vide Nota 58-2. ex
cludente desta Posição dos art~b
tos que, apresentando as caracteristi
GIS de produtos da Posição 58.02, 
se destinem manifestamente a cobrir 
mesas ou outros móveis. e Nota 
62-1) ........................... 62 .02 

Uoupas interiores de malha elástica 
ou de malha com borracha. (Vide 
Notêls. 60-2, 60-3. 60-4 e 60-5) .... 60.06 

'Roupas interiores de malha não e1ás
tica, sem borracha (camisas de des
porto e de noite, ele.; pijamas; cami
solas; maiL>s; cuecas, ceroulas e se
melhantes; combinL~ções, saias de 
baixo e semelhantes; maiôs de tea
tro), acabadas ou não, inclusive suas 
partes componentes (Vide Notas 
60-2 e 60-4) .................... 60.04 

Rubídio (metal "lcalino -- elemento 
quimico) ........................ 28.05 
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Sacos J:""!:';} roupa stlja, sacos para cal
çados., saqulnl:03 para meias de se
nhora_. suqllin1!o~ !:ara 1eniO'i e o:!tros 
sacos c s3quinhos aná!osos, de te
c:dcs finos, p;ua qualquer uso do
l~'~stico; sacos de café, sacos para 
ornamentação de bolos, injeção de 
cr<,me, etc. (Vide .Artigos confeccio-
na:bs com tecidos c N,}ta 62-1) .... 62.05 

Sacos-mal~~:. sacos di! mão ~ sacolas, 
sacos ilíll1ti1I'CS .. : E;a~03 (~C golfe e ou ... 
iras sacos para arti;ps de de'lporto. 
etc., de couro nat,,:al, artificial 0:1 

reconstituído, carti!o. fibra vt!!cm;iza
da. tecidos ou !TIatérias llEsjc3s arti
ficiais em lâminas, com ou, sem par
tes ou guarnições de metais. etc. 
(Viue Artigos de viagem c Notas 
42··1 e 42-2) .................... 42.n2 

Sagl! e falso sagn (de mJho, etc.), 
qUémdo acondicionüdos em recipien
tes, embalagens ou ell';oltúr:os . .:ks
tin<l0os à <lpresentação de produto. 
(Vide Nota 11-1) ................ 11.08 

Sais dos ácidos de óxido3 :uctSHcos 
(CI'0:;;,"t03. permanganatos. estanatos 
(' outros). Vidl? Notas IX-l. IX-2, 
28-1. 28-3 e 28-5 ................ 28.17 

Sais e compostos inorgânico> Oll o~Jâ
nicas de cério (óxidos e hidróxidos 
- -- opalina; sais de cério). Vide 
NotélS IX-l, IX-2, 28-1. 28-2 e 28-3 28.52 

Sais c compostos orgânicos Oll inor
gânicos de metais das terras raras, 
inclusive de ítrio e de cscândio. 
mCS!JêO misturadas entre si.. (Vide 
Not3~ IX-I, IX-2, 28-1. 28-2 e 28-3) 23.51 

Sais e ôemais compostos orgi'lnico:1 ,; 
inorgânicos de metais pr~dosos~ mes
mo de constituiç50 Química n~,o de
fini(h. (Vide Notas ÍX-l, IX-2. ::'.3-1. 
28-2 c 28-3) ................... 28.49 

Snis c fs!eres do acido algính::o. (Vide 
AIHin:..itos, Alginato de p~'cpllcn()gH-
cr:l c 0iota 39-3) ................. 39.06 

Sais e hidratos de Llinônio qi1atcl·11:i .. 
ries. cOlnprecndcndo as lecitinas c 
out;·os fosfoaminolipídios (colina, 
seus Si1ís e derivados; lecitinas e 
outros fosfoaminolipidios; te trame
til<lmônio; betaina e múos). Vide 
Notas 29-1, 29-2 e 29-3 .......... 29.2-1 

S~ds c outros l--:O:npostos orgânicos 0:1. 
ino~gãnicos de tório (óxido e hl-

dróxido; sais inoro5!J.icos - nitrato, 
SuU3to, cloreto e ni~rato; compos ... 
tos ornânicos). Vide Notas IX-!, 
::,3-1. 28-2 e 28-3 ................ 23.52 

S".is c ot!tws ·:ü:r.pélstos orgânicos e 
inorgânicos de urânio (h:dróxidos 
uranosos e urânicos; sais de urânio; 
uranatos; acetato de urânio ou de 
uranilo). Vid2 Notas IX-!. 28-1 
e 28-3 .......................... 23.52 

Sais c persais (ou~ros) d03 ácido3 ;nor
gJnicos, com exceçâo d::ls azidas (ni
t,.;:tos salinos). Vide Notas IX-L 
IX-2. 28-1. 28-3 e 28-5 .......... 28.48 

Sais c per~ais mctálicos dos ád:los 
inornânicos. (Vide Posiçõzs 28.29 
;I 28.48). 

SiJis dcrvesc~ntcs (designadamente as 
t:11sturas de ÍJ:carbonato d~ sódio 
com ácido tartárico, sulfato de maÇJ
nêsio e Qcúcar) c ~alS ccrnelhantz5 
(pastilha3 . de bicarbonato de sódio, 
[,cido cítrico. ácido acetilsalicilico, 
de.) p3ra usos medicinais. (Vide 
Notas IX-2, 18-1. 19-2,30-1 e 30-2) 30.03 

Sais !11edh:inai3 obtidos por cvapora~ 
<;iio d~ águas mineras e os produtos 
:mábgos prep3rados artificiah-.1C1te. 
(Vide Nota:: IX-2, 18-1. 19-2. 30-1 
e .3:.1-2) ........................ 3().03 

Sais para S,,19a, que têm por base 
ckreto de sódio. nitrato de sódio e 
~";<Ícar, etc. (Vide Preparados d;~s 
indústrias químicas e indústrias co-
l'('xas) .......................... 38.19 

S::1s pcrfumados para banho e outros 
fins. (Vide Natas IX-2, 30-2. 33-1 
c 33-2) ........................ 33.06 

SC!i; !,~.,ulsivo5 perfuf11udos. (Vide 
2\'o:as IX-2. 30-2, 33-1 e 33-2) .... 33.06 

"Sakí':" (saq:Jê) Oll vinho de arroz. 
(Vide Nota 22-2) .............. 22.07 

5·.:l .::!e d~o ....................... 21.04 

Sal imbclo ou rostatado e o preparado 
com ° fim e1:, lhe aumentar o orau 
de secura, qUGndo 3cond~cionado CIU 

rcciplc!ltes, C'inbalagens ou cnvoltó ... 
rios. dcstim\dos à apresentação do 
V·oduto. (Vid.2 Notas 25-1 e 25-2) 25.01 

Sd-gcmn. sal de ~alinas, sal narinho, 
CJl de U:CSLl, c~oreto de sódio P!:ro, 
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SER PRODUTOS TRIBUTADOS SIN 
---------~~-- ----

eavoltórios, destinados à aprese:lti'
(50 do produto. (Vide Nota 11-1) 

Seringas (de vidro, de metal, de vidro 
c metal, d~ matérias plásticas artifi
ciais, etc.), para qualquer uso, ta i" 
como: seringas de injeções, para pun
ções e para anestesia. para irrIgação 
e lavagem de feridas, de aspiraç~io 
(com ou sem bomba), seringas acula
r('s, auriculares, Iaringeas, uterinas, 
ginecológicas, etc. (Vide Aparelhos 
(' instrumentos empregados em medi-
cina e cirurgia humanas) ......... . 

Serotoilina. (Vide Compostos hetero-
ciciic03 outros) ................ . 

Serras de qualquer tipo, mesmo elétri
cas (de fita sem firn, circubrc3. 
c~c. ), para o trabillho da madeira, 
cortiça e outras matérias duras seme
lhantes, habitualmente fabricad3s 
quer para assentarem numa ba~;e. 
4uer para se fixarem no solo, num 
banco, numa parede ou numa outra 
máquina, com- dispositivo apropria~ 
do (diferentes, portanto, das terra
mentas de uso manual, da Posição 
02.01, e das ferramentas e máqui
nas para emprêgo manuaL das Po
sições 84.19 e 85.05). Vide Máqui
nas-ferramentas para trabalhar n:3-
delra, etc. . .................... . 

Serras de qualquer tipo, mesmo elétri
C3S (de fita s~m fim, circular~s, etc.), 
para o trabalho de metais. habitual
mente fabricadas quer para assenta
rem numa base, quer para se fixa
rem no solo, num banco, numa pare
de ou numa outra máquina, com dis
positivo apropriado (diferentes, por
tanto, das ferramentas de uso ma
nual, da Posição 82.04 e das ferra
mentas e máquinas para cl:1prêgo 
manual. das Posições 84.19 e 85.05). 
Vi~e, Máquin~s-ferramcntas pJ:'a 
traDalhar metals, etc. . .......... . 

S~rras manuais montadas, fôlhas de 
serras de todos os tipos (inclusive 
as fres;:Js de serrar e as fôlhas sem 
dentes). Vide Notas da Alinea 
XVIII, Notas 82-1, Partes metálicas 
de scnas manuais, etc., e Fôlhas de 
serr3 não armadas ............. . 

Serras musicais. (Vide Instrumentos 
musicais não e~pecificados, etc.) ... 

11.05 

90.li 

29.35 

M.47 

82.02 

92.03 

--------~-------~ 

«-Shampoos» para cães. (Vide Notas 
IX-2, 30-2. 33-1 e 33-2) ....... . 

"5hamr-oos" para lavagem dos cabelos. 
(Vide Notas IX-2, 30-2, 33-1 e 33-2) 

"Side-cars" d::: qualquer tipo para mo
tocicletas. bicicletas, e outros velocí
pedes. destinados a transporte de 
peSSOLlS ou de mercadorias e que não 
possam utilizar-se separadamente, 
equipados com uma única roda late
ral (com exclusão dos reboques que 
se destinem a fixar-se a motocicletas, 
etc., da Posição 87.14). Vide Mo
tocicletas e velocipedes com motor 
auxiliar, etc. . .................. . 

Sidra (vinho de maçã). Vide Cidra, 
perada, etc. . .................. . 

Sifão (águas gasosas) . Vide Nota 22-1 

Sifões de escoamento de águas sujas, 
para lavadouros, lavatórios, banhei
ros, etc. (seguem o regime da 1113-
téria constitutiva). 

Sílica em solução colo:dal. (Vide 
Nota 38-2) .................... . 

Sílica-gel (composto oxigenado ú ~ 
silício) ..................... , .. . 

Silica-gcl co~orida, que se emprega 
como desse cante . (Vide Preparados 
das indústrias químicas ou indús-
trias conexas) .................. . 

Sílica pura (composto oxigenado d~ si, 
licio) .......................... . 

Silicas fósseis ativadas ("kieselgur" 
ativado e outros). Vide Nota 38-1 

SUcatos, inclusive os silicatos comer
ciais de sódío ou de potássio. (Vide 
Notas IX-I. IX-2, 28-1. 28-2, 28-3 
e 28-5) ........................ . 

SiHcietos de cálcio, de crômio, de 
cobre e de outros. (Vide Notas 
IX-!, IX-2, 28-1, 28-2 e 28-3) .... 

Silício (elemento químico). Vide Me-
talóides outros ................ . 

Silícones (produtos de condensação or
ganoxissilício, muito estáveis, sóli
dos, líquidos, pastosos, semifluidos) . 
Vide Produtos de condensação e No-
tas 39-2, 39-3 e 32-4 ............ . 

Sinalização c iluminação para automó
veis e velocípedes. (Vide Aparelhos 
elétricos de iluminação e sinalização, 
etc.) .......................... . 

33.06 

33.06 

87.09 

22.07 

22.01 

38.19 

28.13 

38.19 

28.13 

38.03 

23.45 

28.57 

28.'.H 

39.01 

85.09 
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SOL PRODUTOS TRIBUTADOS sue 

pêso das soluções. (Vide Notas 
IX-2, 29-2, "f", 32-1, 32-3, 32-4, 
32-5 e 32-6) .................... 32.09 

Soluções, em solventes orgâdcos vo
láteis, dos produtos de condensação, 
etc. (das Posições 39.01 e 39.02), 
quando a proporção dêsses solventt's 
fôr superior a 50'% do pêso das solu
ções. (Vide Notas IX-2, 29-2, ''f'', 
32-1, 32-3, 32-4, 32-5 e 32-6) .... 32.09 

Solvente-nafta. (Vide Notas 27-1 c 
27-2) ........................... 27.07 

Solventes c diluentes comrostos, em
pregados na prep::raçao de tintas, 
ver:"zes e produtos semelhantes. 
(Vide Not'l 38-1) ............... 38.18 

Solventes para vernizes de unhas, acon
dicionados pan venda a varejo. 
(Vide Not3f. IX-2, 30-2,33-1 e 33-2) 33.06 

SolvelJtes terpênicos provenientes d3 
destibção OU de outros trat31l1Cnt05 
das madeiras de coníferas. (Vide 
Not3 38-1) ...................... 38.07 

Sombrinhas, fluarda-c!mvas, etc. 6G. 01 

Sa,;:;::!a;; fetais, pmstátlc<l.s, vesiculares, 
tl.ctrais, etc., de qualquer matéria. 
(Vide Aparelhos e instn~mentos elll-
pregados e1:1 medicinZl, e'c.) ...... '.)0.17 

Sopas ou caldos preparados ........ 21.05 

Sê.m, com exccç5.o dos pro:lutos da Po-
si\,ãa 30.02. (Vide Substâncias ani-
nlais, preparac13s pura fins tcr()pêu--
tlcos ou pro.'iIúticos) ............. 30.01 

Soros de peSS03, c de animai; i..rnuni .... 
za::lO!3 (antibotrópico, ant:crotálico, 
antiofidico, antidiFeérico, antitetânico, 
etc.). Vide Notas 30-1 e 30-2 .... 30.02 

Sorli;]os ou jOfl03 de juntas de compo
sições difer<entes (tais como juntas de 
Ci1rt'::0, j~lntas d-: borracha. juntas (1:_' 
an:1clIÜO e junt·,; de couro), acondi
cionados er'1 bôlséls, envelopes ou 
outros invólucros comuns. (Vide Jo
';ClS e sortidos de juntas de composi-
ções clifercntes, ec.) ............ 84.64 

Sorveteiras, dos tipos tlti!izados em 
usos dOillé~ticos. com motor elétrico 
incorporado, de qua!c1:.Jl2f pêso, c res .... 
pectivas partes e peçnJ separadas. 
(Vide Esmagador'~, etc.; Aparelhos 
eletromecflnicos de tlSO doméstico, 

etc.; Nota3 da Alinea XIX e Nota 
85,]\ .......................... 55.06 

Sorvetes não adicionados de càcau. 
(Vide Preparações alimentares não 
especificadas, etc. ; Regras gerais 
de classificação) ................ 21.07 

Sorvetes que contenham cacau. (Vide 
PrepZlrados alimentares que conte
nham cacau; Regras gerais de classi-
ficação) ........................ 18.06 

«Sound-track» (películas cinematogrCt
ficas, impressionadas e revehda~. 
contendo apenas o registro de som, 
por processo fotoelétríco, negativas 
ou positivas) ...... .. .. . .. .. .... 37.06 

"Sou[iens". (Vide Espartilhos. etc.) 61.09 

Sovehs sem orifício, para sapateiros, 
corrceiros, etc., e os furadores (para 
cncack!'nadorcs, t;1pccciros, àe cscri--
tório, de arn1uzétn, etc.) .......... &2.04 

Subprodutos tcrpênicos residuah da 
destcrpe113ção dos óleos essenciais. 
(VHc Nota 33-1) ................ 33.02 

Substânc!~5 anhl1êis preparadas para 
fiu,; tcrapêt:ticos ou profiláticos não 
espcciíicadas nrm compreendida~. em 
olltrél p<lrtc ,1:1 Tabela. (Vide Plas
;-(1::1 hUllnno. Sôro, l\1eduia vermelha. 
V <?ncnos, etc.) ........ .. . .. .... 30.01 

Sul:stân;:bs odorífc~as, naturais ou ar-
tificiais. (Vide Misturas de) ...... 33.04 

Sucedâneos da banha e outras gorduras 
alimenticü:,s preparadas (mantei(Ja de 
zll~'('ndoim. cordura de CÔCCl c ou-
tr0s). Vide Nota 15-1 ............ 15.13 

Sucedâneos de café, contendo café em 
qualquer proporção .............. 09.01 

Sucedâneos do mel, inclusive mistura-
dos com mf'1 natural (de palma, de 
maple e outros). Vid" Nota 17-1 .. 17.02 

S!!ccdf~~EO~, sintéticos das vitan1inns. 
(Vide Vitmr:;;'a K-3, K-5, K-6, l\!k-
lladicl. FUacal, Cisteína). 

S,l':C(~i'aeos slntéikos de hormônios 
(dlidroandrosterona, mctilandrcs'e-
nediol) ..................... . . .. 29.05 

Sucedâneos &intéticos de 
(dienoestrol. exocstrol, 
e outros). Vide Fer.óis 
coais 

hormônios 
estilboestrcl 
e fenóis-ál-

29.06 
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PRODUTOS TRillUTADOS SUS 

Suportes de som gravados que consti· 
tuam produtos intermediários do Lt
brico dos discos do comércio, a par
tir dos discos gravados que servem 
de ponto de partida para o fabrico 
industrial (original). Vide Suportes 
de som dos aparelhos da Posição 
92.11 .......................... 92.12 

Suportes de som para os aparelhos da 
Posição 92-11, ou para usos análogos 
(preparados para gravação ou regis
glstro de som mas não gravados ou 
gravados em qualquer das fases de 
fabricação). quer se apresentem ou 
não com os aparelhos a que se des
tinam, tais como: discos, cilindros, 
cêras. fitas, películas, fios. etc., in
clusive matrizes e moldes galvâni
cos para fabricação de discos, com 
exclusão. porém, dos artefatos que 
se destinem a suportes de som, mas 
ainda não preparados, que seguem o 
seu regime próprio, das fitas sensi
bilizadas, para impressão por pro
cesso fotoelétrico. da Posição 37.02. 
das fitas com registro sonoro obti
das. no todo ou em parte. por um 
processo foto elétrico. das Posições 
37.04 (não tributada) ou 37.06. 
(Vide Discos virgens; Cilindros vir
gens; Fitas ou tiras para gravação: 
Suportes para registro magnético de 
som; Discos. inclusive os metálicos. 
gnvados; Suportes de som gravados; 

Matrizes e moldes galvânicos; Discos 
fonográficos gravados; Fitas ou ti
ras registradas por gravação; Discos. 
fitas. tiras e fios magnéticos grava
dos; Fitas, fios. tiras e discos mag
néticos gravados; Notas 92-1. 92-2, 
92-3 e 92-4) .................... 92.12 

Suportes para registro magnético de 
som (constituidos por discos de ma
téria plástica artificial ou de papel. 
ou por tiras ou fitas de matéria 
plástica artificial ou de metal. ou 
ainda por fios metálicos), inclusive 
os artefatos dos tipos habitualmente 
empregados para registro de som. 
mesmo que, em certos casos. êsses 
artefatos sirvam para registro de ou
tros fenômenos. (Vide Suportes de 
som para os aparelhos da Posição 
92-11) .......................... 92.12 

Suportes de radiado1"\~s, de ferro fundi-
do. de ferro ou de aç'o ............ 73.40 

Surprêsas, armadilhas e artigos seme-
lhantes, de qualquer gênero. (Vide 
Artigos para recreio e festas, etc.) 97.05 

Suspensórios, cintos, cinturões, talahar
tes, pulseiras para relógios, de couro 
natural. artificial ou reconstituído. 
(Vide Nota 12-3) ............... 42.03 

Suspensórios para vestuário e artefa-
tos semelhantes. (Vide Espartilho, 
etc. e Notas 61-1 e 61-5) ......... 61.09 
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TAP PRODUTOS TRJBUT ADOS TEA 

didura. não dando ul11a volta COI11-
pleta a todos ou a uma parte dêles 

Tapéte.:; de b,mheiro e outros, moldados 
na sua forma definitiva, de borracha 
vulcanizada, não endurecida. (Vide 
Nota 40-9 e Manufaturas de borra
cha vulcanizada, não endurecida) . 

Tapêtes de banho em tecidos «bou
clés» do gênero esponja e semelhan-. 
te:> ............................ . 

Tapêtes de casa e outros artefatos para 
usos similares, de matérias têxteis, 
com revestimento, em peça ou cor-
tados .......................... . 

Tapêtes de "chenille", cuja caracterís
tica principal reside no fato de a 
face aveludada ser produzida por fios 
de "chenilIe" (êstes fios podem em
pregar-se como trama suplementar, 
no caso mais comum; em certos ca
sos, introduzem-~e no sentido da ur
didura pequenos fragmentos de fio 
de "chenilIe" fixados à base do ta
pête por processos especiais de tece
lagem), com base impregnada ou 
não. mesmo revestida, devendo no
tar-se que certos tapêtes se obtêm 
de maneira análoga à de tecidos d~ 
"chenilIe". da Posição 58.04. desti
nando-se. porém, os tapêtcs, essen
cialmente. a cobrir pisos e podendo 
distinguir-se fàcilmente daqueles te
cidos, quando mais não seja pela 
sua solidez, pela natureza mais 
grosseira dos materiais empregados 
no seu fabrico e pela maior rigidez 
na sua base, que, em geral. tem uma 
urdidura suplementar de fibras duras 

Tapêtes de cor(iça para banheiros .. 

Tapêtes de couro natural. reconstituí
do ou artificial. (Vide Manufaturas 
de cOllro natural, reconstituído ou 
artificial) ...................... . 

Tapêtes de fHtro. (Vide Artefatos de 
fêltro; Notas XIV-6 e 58-2) 

Tapêtes de matérias plásticas artifi
ciais, que não se incluam, por suas 
características, no Capítulo 58, ex
cetuados. ainda. os tapêtes para veí
culos automóveis, aeronaves. etc .• 
bem como os produtos de forma 
quadrada ou retangular resultante de 
simples corte. das Posições 39. O 1 a 
39.06 ......................... .. 

58.02 

40.14 

58.02 

59.10 

58.02 

45.03 

42.05 

59.02 

39.07 

Tapêtes de peleteria (de ovinos, ca
prinos, etc.). Vide Artefatos de pele
teria e suas partes e Notas 43-1 e 
43-3 ........................... 43.03 

Tapêies e tapeçarias de ponto de nó 
ou enrolado, inclusive confeccionados 
(de lã ou pêlos finos; de sêda ou de 
bôrra de seda; de fibras sintéticas 
ou artificiais; de algodão e outros). 
Vide Natas XIV -? e 58-2 ........ 58.01 

Tapêtes e tapeçarias, inclusive con
feccionados (excetuados os da Posi
ção 58.01), de lã ou pêlos. de sêda, 
bôrra de sêda, de fibras sintéticas 
ou artificiais, de algodão e outros. 
dentre êles podendo citar-se: moque
tas e tapêtes semelhantes, tapêtes de 
.. chenille", tapêtes de superfície lisa e 
os denominados tapêtes belgas. ca
pachos e tapêtes de banheiro. (Vide 
Notas XIV-? e 58-2) ............ 58.02 

T apêtes para assoalhos com rev"s
tintento sôbre suporte de m'ltérias 
têxteis, cortados ou não, e outros 
artefatos para usos similares. (Vide 
Notas XIV-6, XIV-? e 58-1) ..... 59.10 

Tapêtes para automóveis, de quaisquer 
matérias, que não sejam têxteis. 

(Vide Partes, peças separadas e 
,tccssól'ios dos veiculos automóveis, 
etc. ) ........................... 87.06 

Tapioca de bat<~ta (tapioca indígena). 
quando acondicionada em recipien
tes, embalagens ou envoltórios, des
tinados à apresentação do produto. 
(Vide Notas 18-2, 19-1 e 19-2) '" 19.04 

Tapioca, indusive a de fécula de ba
tatas, quando acondicionada em re
cipientes, embalagens ou envoltórios, 
destinados à apresentação do produ
to. (Vide Preparados alimentares, 
obtidos, etc. e Notas 18-2, 19-1 
e 19-2) ......................... 19.M 

Tartaruga. (Vide Carapaças de tarta-
ruga e Manufaturas de tartaruga) 95.01 

Taxímetros. (Vide Aparelhos totaliza-
dores de quaisquer unidades, etc.; 
Contadores de voltas, etc.) ...... 90.27 

Teares para malhas (teares retilíneos 
para malha, teares circulares para 
malha, pequenas máquinas para fazer 
malha, para uso doméstico, máqUi
nas de apanhar malhas de meias, 
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me PRODUTOS TRIBUTADOS TBC 

Tecidos de algodão em ponto de gaze. 
(Vide Notas XIV-5, "a", e XIV-6) 

Tecidos de algodão não cspecificados 
(exceto os tecidos em ponto de gaze 
e os tecidos aveludados ou "bou
clés") , inclusive o tccido de algo
dão liso, pouco apertado, em ponto 
de tafetá, utilizado princIpalmente na 
fabricação de pensos, vulgarmente 
chamado de "gazes". (Vide Notas 
XIV-5 e XIV-6) ............... . 

Tecidos de cânhamo .............. . 

Tecidos de "chenille" (assemelham-se 
aos tapl'tes de "chcnille", da Posi
ção 58.02, e, como êstes, é1 superfí
cie aveludada, geralmente nas dU<JS 
faces, é produzida por fios de "che
nille" c obtém-se, a milior parte dils 
vêzes, por meio de uma trama su
plementar, formada Dor fios de "che
nille" ou, ainda, in~erindo na urdi
dura, durante a tecelagem do tecido
base, fragmentos de fio de "chenilIe" 
de côres e comprimentos diferentes; 
convindo notar que dêles se distin
guem fàcilmente pelo fato de se des
tinarem, não a cobrir o piso, mas 
principalmente a servir de tecidos de 
adôrno de habitações ou para ves
tuário, razão por que se fabricam 
com materiais mais finos e têm uma 
base muito mais flexível), Vide, 
também, Tecidos «boucIés" ,etc, ,. 

Tecidos de crina. (Vidc Notas XIV-2 
e XIV-6) ..................... . 

Tecidos de fibras têxteis, sintéticas e 
artiliciais, continuas (inclusive teci
dos de mono fios ou de tiras das Po
sições 51.01 e' 51.02), assim consi
derados os produtos obtidos por cru
zamento, em teares de trama e urdi
dura, de fios . têxteis ou, às vêzes. 
de mechas, monofios dêste Capitulo, 
fitas estreitas, entrançados, etc. 
(Vide Notas XIV-2. XIV-6 e 51-1) 

Tecidos de fibras têxteis, sintéticas e 
artificiais, descontínuas. (Vide No-
tas XIV-2 e XIV-6) ............. . 

Tecidos de fibras têxteis vegctais (ex
cluídos os de cânhamo e de juta) .. 

Tecidos de fo dc papei .......... . 

Tecidos de fbs de metal, ou de fios 
da Posição 52.01, p:1ra vestimenta, 

55.07 

55.09 

57.09 

58.04 

53.13 

51.04 

56.07 

57.11 

57.12 

mobiliário e fins semelhantes (quan
do os fios de metal ou os fios da 
Posição 52.01 predominem em pêso 
em relação a qualquer dos diversos 
têxteis que entrem no tecido, desde 
que êste não contenha em pêso mais 
de 10% de fibras têxteis do Capí
tulo 50, sem se levar em conta a 
sêda que entre na composição dos 
fios). Vide Nota XIV-2 ..... , .. 

Tecidos de juta1 ................... . 

Tecidos de lã ou de pêlos finos. (Vide 
Notas XIV-2, XIV-6 e 53-1) .... 

Teddos de linho ou de rami. (Vide 
Notas XIV-2 e XIV-6) ......... . 

Tecidos de malha bordados, em peças, 
em tiras ou em aplicações ....... . 

Tecidos de malha não elástica, sem 
borracha, em peças. (Vide Nota 
00-'4) .......................... . 

Tecidos de malhas de nós, com dese-
nho. (Vide Tules, filõ, etc.) ..... . 

Tecidos de malhas de nós (rêde), li
sos. (Vide Notas XIV-5, XIV-7 e 
58-4) .................. , ....... . 

Tecidos de monofios de matérias plás
ticas artifidais, cuja maior dimensão 
do corte transversill seja superior a 
um milímetro ou de lâminas ou simi
lares de matérias plásticas artificiais, 
com largura superior a cinco mili
metros. (Vide Nota XIV-I. ''f'') .. 

Tecidos de pêlos grosseiros. (Vide 
Notas XIV-2 e XIV-6) ...... , .. . 

Tecidos de resíduos de bôrra de sêda. 
(Vide Notas XIV-2 e XIV-6) .... 

Tecidos de sêda ou de bôrra de sêda 
(" schappe"), como, por exemplo: 
"shantungs", "tussors", crepe~, teci
dos transparentes dos gêneros mus
selina, grenadina, "voile", gaze. eta
mina, etc. e outros como tafetás, 
cetins, damasco. falha (" faiJIe"), 
etc. (Vide Notas XIV-2 e XIV-6) 

Tecidos denominados "Kelim", "Sou
mak", "Karamanie" e semelhantes, 
inclusive confeccionados, taís como 
os empregados no adôrno de habi
tações, tapeçarias ou cortinados, 
para forrar m(,veis, etc. (Vide 
Notas XIV-7 e 58-2) ........... . 

52.02 

57.10 

53.11 

54.05 

58.10 

60.01 

5S.09 

58.0S 

46.02 

53.12 

50.10 

50 09 

51'-02 
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Tecidos revestidos de goma ou de 
matérias amiláceas dos tipos utili
zados na encadernação, cartonagem, 
indústrias de artigos destinados a 
acondicionamento ou usos semelhan
tes (percalinas r{'v~stidas, etC.), ex
clusive se em obras. (Vide Nota 
59-I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 59.07 

Tecidos revestidos de matérias plásti-
cas artificiais destinados a serem 
utilizados como tapêtes de casa ., 59.10 

Tecidos revestidos de pequenas esferas 
.de vidro dos tipos utilizados para 
telas cinematográficas ............ 59.12 

Tecidos sensibilizados, não impressio-
nados .......................... 37.03 

Tecidos simplesmente cortados de 
forma quadrada e bordados, cujas 
orlas não apresentem franjas nem se 
encontrem debruadas ou arrematadas 58.10 

Tecidos tubulares de malha próprios 
para fabricação de mangas de incan-
descência ........................ 59 . H 

Tela encerada e outros tecidos impreg
nados ou revestidos de uma camada 
à base de óleo (oleados), em peça 
ou cortados em forma quadrada ou 
retangular, com exceção dos que 
tenham características dos linóleos 

da Posição 59.10, podendo apresen
tar-se estampados, envernizados, gra
nulados ou gofrados com outra 
matéria imitando couro, etc. (são 
tecidos, geralmente de algodão ou 
linho, de sêda e, às vêzes, de fibras 

artificiais ou sintéticas, de cãnhamo, 
juta, utilizados como panos de mesa, 
revestimento de assentos de veiculos, 
fabrico de cobertura de malas ou 
sacOs para compras, etc.; ou, se 
tecidos finos. utilizados para vestuá
rio. pensos, matérias isolantes para 
usos elétricos. etc.; ou, ainda, telas 
resistentes, utilizadas no acondicio
namento de mercadoria, como res
guardo e em usos semelhantes). 
Vide Notas XIV -6 e XIV -7 ..... 59.09 

Telas de projeção utilizadas em salas 
de espetáculo, escolas, etc., bem 
como as que se destinem a projeção 
a três dimensões, c ainda as telas 
portáteiS enroladas em estojos ou 
arrumadas em caixi'.s e suscetiveis de 
ser~m montadas num tripé, colocadas 

numa mesa ou suspensas do teto 
(em geral de tela branqueada, pra
teada ou revestida de "ballotines", 
ou de fôlhas de matérias plásticas 
artificiais, perfuradas ou não, tornan
do-se, porém, necessário possuir cer
caduras, ilhós, etc, que as tornem 
reconhecíveis para o uso a que se 
destinam), C01ll exceção, porém, das 
telas de radiologia, fluorescentes c 
reforçadoras, da Posição 90.20 . 
(Vide Aparelhos e material dos tipos 
utilizados nos laboratórios fotográ
ficos, etc., Notas 90-1, 90-2, 90-3 
e 90-7) ........................ 90.10 

Telas metálicas (inclusive telas contí
nuas ou sem fim) e rêdes, de fios 
de cobre. (Vide Notas da Alínea 
XVIII, e, quanto a definição e 
características dêstes artefatos, «mu
tatis mutandis". Telas metálicas e 
rêdes de fio. etc" da Posição 73.27) 74.11 

Telas metálicas e rêdes, de fio de 
alumínio, assim considerados os fios 
cuja maior dimensão da seção trans
versal não exceda 6 mm. (Víde 
Notas da Alínea XVIII c, quanto às 
características dêstes artefatos, .. mu
tatis mutandi~», Telas metálicas e 
rêdes de fio de ferro ou de aço, da 
Posição 73.27) ................. 76.13 

Telas metálicas e rêdes de fio, de 
ferro ou de aço, para variados fins 
(artefatos obtidos por entrelaçamen
to, manual ou mecânico. ou pelos 

dois processos combinados, de fios 
de ferro ou de aço, processos êstes 
comparáveis ao adotado para as 
matérias têxteis; também se incluem 
as telas e rêdes, de fios de ferro ou 
de aço, entrelaçados ou não, solda
dos nos pontos de contato ou fixos 
nestes pontos por nós ou por um 
fio independente; mas não se incluem 
nesta Posição os artefatos, fabrica
dos com telas metálicas e rêdes. cons
tantes de outras Posições dêste Ca
pítulo ou de outras Posições mais 
restritas da Tabela). Vide Notas 
da Alínea XVIII e Nota 73-1, "o" 73.27 

Telas metálicas e rêdes de qualquer 
natureza, de zinco. (Vide Artefatos 
de zinco não especificados, etc) " 79.06 

Telas para decalque ou transparentes 
para desenho, exclusive se em obras 
(telas muito finas, de contextura 
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entre si (exceto se. em virtude da 
adição de um ou vários elementos. 
o conjunto se classifique em Posi
ções mais específicas. como por ('xem
pIo na Posição 90 .14. etc.). tais 
como: os termo-higrômetros. os baro
termo-higrômetros. pagoscópios. etc. 
(com exceção das radiossondas. da 
Posição 90.28. das combinações de 
instrumentos desta natureza com apa
relhos de relojoaria. que se classifi
cam segundo as Regras gerais de 
classificação). Vide Partes. peças 
separadas e acessórios. etc.. da Po
sição 90.29; Notas 90-1. 90-2. 90-3. 
90-6 e 90-7 .................... . 

Termóstatos para fogões. para estufas 
e caloríferos. para refrigeradores. 
etc. (Vide Aparelhos e instrumentos 
para medida. etc.) ............ . 

Terpenos isolados. de constituição quí
mica definida. (Vide Hidrocarbo-
netos) ......................... . 

Terramicina. (Vide Antibióticos) 
Terras corantes à base de óxido de 

ferro natural. que contenham em 
pêso 70% ou mais de ferro combi
nado. expresso em Fe~ 0 3

• (Vide 
Notas da Alínea IX e Notas 25-2. 
"b". 28-1 e 28-3) ............... . 

Tesouras de podar (distintas das tesou
ras da Posição 82. 12. por não con
terem anéis em uma das extremidades 
e por conterem quase sempre uma 
mola que faz afastar as hastes 
quando se não exerce pressão sôbre 
elas. etc.) para jardineiros e horti
cultores (inclusive as tesouras peque
nas para flóres e frutos. tesouras de 
vindima. tesouras e cisalhas para 
cortar aves doméstic~s. "mastigado
res" que se destinam a cortar e 
triturar alimentos em pedaços peque
nos). Vide Artefatos de cutelaria 
diversos; Notas da Alínea XVIII e 
Notas 82-1 a 82-4 .............. . 

Tesouras e outros apareLhos para cor" 
tar chapas, para emprêgo manual, 
pneumá ticas ou com motor incorpo
rado não elétrico. (Vide Ferramen
tas e máquinas-ferramentas. pneu
máticas ou com motor incorporado. 
não elétrico. etc.) .............. . 

Tesouras e suas lâminas. tais como: 
tesouras de tipo comum. para usos 
domésticos (costura. escritório, cozi-

90.23 

90.24 

29.01 
29.44 

'28.~3 

82.13 

lH.49 

nha. etc.). de lâminas chatas. redon. 
das. etc.; tesouras próprias de certos 
ofícios, como as de alfaiate (inclu
sive as tesouras especiais para abrir 
casas de botão). cabeleireiro (inclu
sive as de despontar o cabêlo). 
correeiro. luveiro. seleiro. chapeleiro. 
etc.; tesouras para unhas e para 
cortar peles. de qualquer espécie, 
mesmo com dispositivo para limar. 
de usos domésticos ou para mani
curo; tesouras pequenas de algibeira 
e de bordar. mesmo dobráveis; tesou
ras para flôres. para tirar bagos de 
uva e para cortar charutos; tesouras 
especiais para recortar amostras, 
para marcação de gado e para cortar 
cascos de gado; tesouras de hastes 
duplas (quatro lâminas) que sirvam 
para cortar tiras de tecido; tesouras· 
podadoras. formadas por duas lâmi
nas, uma côncava e outra convexa. 
que terminem pelos anéis caracterís
ticos dos artefatos desta Posição; 
lãminas para· tesouras. mesmo por 
acabar. (Vide Notas da Alínea 
XVIII e Notas 82-1 a 82-4) ..... . 

Tesouras, pinças, alicatcs para extra
ção de dentes, buris. goi\'as. macêtes. 
serras. facas. colheres e espátulas. 
bisturis e escalpelos. lancêtas. gram
pos para suturas. etc. (Vide Apare
lhos e instrumentos empregados em 
medicina e cirurgia humanas) 

Têxteis sintéticos c artificiais, contí
nuos. (Vide Fios de fibras têxteis 
sintéticas e artifiCiais; Monofios de 
matérias têxteis sintéticas e artifi
ciais; Cabos de fibras sintéticas e 
artificiais; Lâminas, tiras e semelhan
tes. de matérias têxteis síntéticas ou 
artifiCiaiS; Categute; Tecidos de 
fibras têxteis sintéticas e artificiais). 

T êxtcis sintéticos e artificiais, descontí
nuos. (Vide Cabos de fibras têxteis. 
sintéticas ou artificiais. descontínuas; 
Fibras têxteis sintéticas e artifíciais. 
descontínuas; Cabos para o fabrico 
de fibras têxteis sintéticas ou artifi
ciais, descontínuas; Resíduos de 

fibras têxteis sintéticas e artifi
ciaís; Fios de fibras têxteis sintéticas 
e artificiais descontínuas; Tecidos de 
fibras têxteis sintéticas e artificiais. 
descontínuas) . 

Tijolos, azulejos, ladrilhos e outras 
peças calorífl.\!!a'i. fabrícados com 

82.12 

90.17 
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Tintas preparadas para tingir, acon
dicionadas ou apresentadas em for
mas ou recipientes para venda a 
varejo (tintas "caseiras" ou as que 
se usam para tingir vestuários em 
casa). Vide Notas IX-2, 29-2, 'T, 
32-1. 32-3, 32-4. 32-5 e 32-6 ..... 

Tintas sortidas. (Vide Jogos de córes, 
Caixa de tintas sortidas, Notas 32-1 
e 32-5) .... , ................... . 

Tinturas e tônicos para O'i cabelos. 
(Vide Notas IX-2, 30-2, 33-1 e 33-2) 

Tioaldeídos, tiocetonas, tio ácidos. áci -
dos sulfínicos, sulfóxidos, sulfonas. 
isossulfu1cionatos e demais tiocom
postos orgânicos (ácidos ditios sali
dlicos, sulfonaL metionina e outros), 
Vide Tiocompostos orgânicos ..... 

Tioamidas (tiouréia; tiocarbanilida e 
outras). Vide Tiocompostos orgâ-
nicos .......................... . 

Tiocarbamatos e tiuramas sulfurados 
(dimetilditiocarbamato de sódio. de 
zinco. dietilditiocarbamato de zinco 
e outros). Vide Tiocompostos orgâ-
nicos .......................... . 

Tiocompostos orgânicos. (Vide Xan
tatos ou xalltogellatos, Tioamidas, 
Tiocarbamatos e tiuramas sulfura
dos, Mercaptanas. Tioésteres. Tioal
deídos. etc. e Notas 29-1, 29-2. 29-3 
e 29-6) ........................ . 

Tioésteres (sulfeto de wmetila, sulfeto 
de defenila, tiodiglicol. tioanilina e 
outros). Vid.. Tiocompostos orgâ-
nicos .......................... . 

Tioplásticos (GRP) -~ polímeros do 
polissulfureto de alquilo. (Vide 
Borrachas sintéticas) ........... . 

Tipos. matrius e outros órgãos impres
sores. (Vide Máquinas. aparelhos e 
material de impressão; Caracteres de 
imprensa. etc.; Pedras litográficas, 
chapas e cilindros, etc.) ....... . 

Tira-nódoas (produtos para limpar a 
sêco o vestuário). Vide Preparados 
para eliminar as camadas de tinta 
envelhecida, etc, e Nota 38-1 .... 

Tiras de ferro ou de aço, lamiuadas a 
quente ou a h'io, mesmo que apre
sentem as dimensões dos fios da 
Posição 73. 11 (utilizam-se princlpal-

32.09 

32.10 

33.06 

29.31 

29.31 

29.31 

29.31 

29.31 

40.02 

84.31 

38.18 

mente para arquear caixas. tonéis e 
outras taras e para fabrico de tubos, 
lâminas de ferramentas. tiras para 
transportadores e numerosos outros 
artefatos). Vide Notas 73-1, "m", 
73-2 c 73-3 ........ , ........... . 

Tiras e fôlhas de cortiça, constituídas 
ou não por camadas de cortiça 
sobrepostas c coladas. reforçadas ou 
não por papel ou tecido ........ . 

Tiras, lãminas e semelhantes (palha 
artificial). de matérias têxteis sinté
ticas ou artificiais, com largura supe
rior a cinco milímetros. (Vide Notas 
XIV-I. "f"; 39-3. "d"; 51-4; e Posi
ções 39.01 a 39.06). 

Tiras, lãminas, palha artificial e seme
thantes, de matérias têxteis sintéticas 
ou artificiais. (Vide Lâminas. tiras 
e semelhantes de matérias têxteis 
sintéticas ou artificiais e Nota 
39-3, "d") .....................• 

Tiras para guarnição interior de cha
péus, forros, barbieachos ou franca
letes (prontos para uso), capas para 
bonés ( de tecidos ou de matérias 
plásticas artificiais), carcaças (inclu
sive armações de molas para cha
péus) e palas para chapelaria .... 

Tirocidina, doromicetina, gramicidina, 
tirotricina, actinomicina, actinomice
tina, bacitracina. estreptotricina. eri
tromicina. (Vide Antibióticos) .... 

Titânio .. (Vide Met.lis comuns e Ar-
tefatos de metais comuns) ....... . 

Títulos de ações ou de obrigações e 
outros títulos semelhantes, inclusive 
talões de cheques e semelhantes .. 

TNT (trinitrotolueno). Vide Deriva
dos nitrados dos hidrocarbonetos .. 

Toca-discos (com motor mecânico ou 
elétrico. com ou sem leitor de som, 
automáticos ou não. mas não pos
suindo nem dispositivo acústico nem 
amplificador elétrico). inclusive os 
automáticos acionados. direta ou in
diretamente. por fichas ou moedas. 
(Vide Fonógrafos ou gramofones. 
etc.) ....... , ................... . 

Toldos-barracas de pra'a, que não 
tenham características de verdadeiros 
guarda-sóis ou de toldos-guarda-sóis 

73.12 

45.02 

51.02 

65.07 

29.44 

81.04 

49.07 

29.03 

92.11 

62.M 
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caráter de um órgão de escoamento 
de fluidos), podendo, ainda possuir 
uma dupla parede para aquecimento, 
refrigeração ou isolamento, acessó
rios simples nêlés incorporados 
(tubos de comprimento reduzido, 
tubos flexíveis terminados por chu
veiros, pequenas bacias ou taças 
para beber e fechos de segurança) 
~ suas partes e peças separadas 
(com exclusão, porém, das torneiras 
e artefatos semelhantes de produtos 
cerâmicos ou de vidro; dos sifões de 
~scoamento de águas sujas para 
lavatórios, etc.; dos injetores de 
caldeiras e bombas de injeção, da 
Posição 84 .10; das pistolas aerográ
ficas, pulverizadores de ar compri
mido, etc., da Posição 84.21; das 
pistolas de lubrificação, de ar com
primido, da Posição 84.49; dos 
maçaricos da Posição 84.50; das 
torneiras doseadoras, da Posição 
S4 . 59; das distribuidoras automáticas 
d~ pressão, da Posição 84.59, etc.). 
Vide Torneiras para tubos indicado
res de nivel, etc. ; Válvulas para 
câmaras-de-ar, etc.; Cabeças de 
sifão, etc.; Bócas de incêndio, etc.; 
Reguladores de pressão, etc.; Regu
ladores centrífugos, etc.; Notas da 
AI'nea XIX e Notas 84-1, 84-2 e 
84-4 ............................ 84.61 

Torneiras, válvulas de passagem e 
artefatos semelhantes, de produtos 
cerâmicos ....................... 69. 09 

Torneiras, válvulas de passagem e 
artefatos semelhantes, de produtos 
cerâmicos refratários ............. 69.03 

Torneiras, válvulas de passagem e 
artefatos semelhantes, de vidro .. 70.21 

Torneiras, válvulas de passagem e 
artefatos semelhantes, de vidro, para 
laboratório, higiene e farmácia .... 70.17 

Tornos de apertar, de qualquer sistema 
manual, de metais comuns, do gênero 
dos que se fixam numa banca ou 
mesa, de carpinteiro, serralheiro, 
armeiro, relojoeiro, etc., com exclu
são dos tornos de apertar que 
constituam partes ou acessórios de 
máquinas, em particular de máqui
nas-ferramentas. (Vide Ferramentas 
e aparelhos de uso manual não 
especificados; Notas da Alinea 
XVIII e Notas 82-1 a 82-4) ..... 82.04 

Tornos de apertar, de uso manual. 
(Vide Notas da Alínea XVIII e 

Notas 82-1 e 82-2) ............. 82.04 
Tornos de qualquer tipo, automáticos 

ou não, inclusive o tômo-revólver 
e o tôrno paralelo universal, bem 
como os tomos copiadores e de repro
dução. (Vide Máquinas-ferramen
tas que trabalham por eliminação de 
metal, etc. ) ..................... 84. 45 

Tornos tubulares automáticos. (Vide 
Máquinas-ferramentas para trabalhar 
madeira, etc.) .................. 84.47 

Torradas e fatias tostadas, que conte
nham manteiga ou outras matérias 
gordas, açúcar, ovos e outras subs
tâncias nutritivas, quando acondi
cionadas em recipientes, embalagens 
ou envoltórios, destinados à apresen
tação do produto. (Vide Notas 
18-1, 18-2 e 19-2) .............. 19.08 

Torradeiras de pão, elétricas, para 
uso doméstico. (Vide Aparelhos 
eletrotérmicos para uso doméstico) 85 . 12 

Torrefação (Aparelhos ou dispositivos, 
mesmo aquecidos eletricamente, para 
o tratamento de matérias, por meio 
de), com exclusão dos aparelhos de 
uso doméstico ................... 84 . 17 

Torrefatores (aparelhos que consistem, 
muitas vêzes, em recipientes rotati
vos, cilíndricos ou esféricos, nos 
quais 011 produtos a tratar são sujei
tos a determinada temperatura, quer 
por simples contacto com as paredes 
aquecidas dos recipientes, quer por 
meio de correntes de ar fortemente 
aquecido). Vide Aparelhos e dispo-
sitivos torradores, etc. ........... 84.17 

Tortas de frutas, quando acondiciona
das em recipientes, embalagens ou 
envoltórios, destinados à apresenta-
ção do produto ................. 19.08 

Tosquiadoras de uso manual, não 
elétricos. (Vide Máquinas de cortar 
cabelo ou de tosquiar, etc.) ..... 82.13 

Tosquiadoras elétricas, com motor ou 
dispositivo vibrador, incorporado, 
elétrico. (Vide Máquinas de bar
bear, de cortar cabelo, de tosquiar, 
etc.) ............................ 85.07 

Tosquiadoras mecânicas. (Vide Má
quinas e aparelhos para agricultura, 
etc.) ........................... 84.28 
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84.22, 84.45 ou 84.59, e outros 
aparelhos que se montam separada
mente, apenas justapostos ao lamina
dor ou intercalados entre as diversas 
armações de um trem de laminador. 
(Vide Laminadores para metalurgia, 
etc. ) ........................... 84 . 44 

Trigo inflado ("'puffed wheat") e 
semelhantes. (Vide Notas 19-1 e 
19-2) ........................... 19.05 

Trilhas sonoras (películas cinemato
gráficas, impressionadas e reveladas, 
contendo apenas o registro de som, 
por processo fotoelétrico, negativas 
ou positivas) ................... 37.06 

Trinitrofenol (explosivo de composi
(;ão química definida). Vide Deriva
dos halogenados, etc., dos fenóis, 
etc. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29.07 

Trinitrometano, trinitrotolueno (TNT), 
trinitrobutil-meta-xileno. (Vide De
rivados nitrados dos hidrocarbone-
tos) ............................ 29.03 

Trinitrotolueno (explosivo de composi
ção química definida). Vide Deri-
vados nitrados dos hidrocarbonetos 29.03 

Trituradcras e esmagadoras de cereais. 
(Vide Máquinas e aparelhos para a 

agricultura) ..................... 84 . 28 

Trituradoras ou britadoras. (Vide Má-
quinas e aparelhos para indústrias 
extrativas) ...................... 84.56 

Troféus (copas, taças, etc.) oferecidos 
em competições desportivas aLI artís-
ticas, de metais comuns .......... 83.06 

Troféus ou prêmios ganhos em compe-
tições esportivas, cl:: matérias cerâ-
micas ........................... 69 . 13 

Trufas dessecadas, dcsidradatas ou 
evaporadas, inclusive esmaaadas ou 
pulverizadas, mas sem outro

v 

preparo, 
quando acondicionadas em recipien
tes, embalagens ou envoltórios, desti
nados à apresentação do produto. 
(Vide Nota 7-1) ................ 07.04 

Tubos (elementos tubulares, de cerâ
mica, para chaminés, tais como cabe
ças, mitras e outros condutos de 
fumo) .......................... 69.05 

Tubo~, azukjos, léldr:Ihos, tijolos. pai
néis e outras peças calorifugas, 
fabricados com terras de infusórios, 

"kieselgur", farinhas silicosas fósseis 
e outras terras silicosas análogas. 
(Vide Nota 69-1) ............... 69.01 

Tubos (inclusive esboços), barras ôcas 
e acessórios para tubos (uniões, 
cotovelos, tubos em S para sifões, 
juntas, mangas, fIanges, etc. ), de 
chumbo. (Vide Notas da Alínea 
XVIII e Nota 78-2, e, quanto a 
definição e características dêstes 
artefatos, "mutatis mutandis", Tubos 
de ferro ou de aço, da Posição 73.18 
e Acessórios de tubos, da Posição 
73.20) ......................... 78.05 

Tubos (inclusive esboços), barras ôcas 
e acessórios para tubos (uniões, 
cotovelos, juntas, mangas, fIanges, 
etc. ), de estanho. (Vide Notas da 
Alínea XVIII e Nota 80-2) ...... 80.05 

Tubos (inclusive seus esboços); barras 
ôcas e acessórios para tubos (uniões, 
cotovelos, juntas, mangas. flanges, 
etc. ), de níquel. (Vide Notas da 
Alínea XVIII e Nota 75-2, e, quanto 
as características e definições dêstes 
artefatos, "mutatis mutandis", Tubos 
de ferro, etc. e Acessórios de 
tubos, de ferro, etc., das Posições 
73.18 e 73.20) ................. 75.04 

Tubos (inclusive esboços), barras ôcas 
e acessórios ("fittings") para tubos 
(uniões, cotovelos, juntas, mangas, 

flanges, etc.), de zinco. (Vide No-
tas da Alínea XVIII e Nota 79-2) 79.04 

Tubos (inclusive esboços) e barras 
ôcas, de cobre. (Vide Notas da 
Alínea XVIII e Nota 74-3 e, quanto 
à definição e características dêstes 
artefatos "mutatis mutandis", Tubos 
de ferro ou de aço. da Posição 
73.18) ............................ 74.07 

Tubos (inclusive não acabados), de 
ferro ou de aço (exclusive os artigos 
da Posição 73.19), tubos sem sol
dadura, soldados, com bordos sim
plesmente aproximados ou C0111 bor
dos rebitados ou agrafaclos. (Vide 
Notas da Alínea XVIII e Nota 
73-1, "q") ...................... 73.18 

Tubos. carretéis. bobinas. espulas, e 
supot'tes semelhantes, de pasta de 
papel, papel, cartolina ou cartão, 
mesmo perfurados ou endurecidos, 
de extremidades abertas ou fechadas, 
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principalmente para fins radiológi~ 
cos (seguem o seu próprio regime) 
e dos tubos retificadores de corrente. 
etc .• da Posição 85.21. (Vide Notas 
90~ 1. 90~2. 90-3 e 90~7) .......... 90.20 

Tubos, geralmente de porcelana, espe~ 
cialmente destinados a laboratório. 69.09 

Tubos isoladores e suas peças de 
ligação, de metais comuns, isolados 
interiormente (utilizados. designada~ 
mente. em instalações elétricas. para 
isolar e proteger os condutores elé~ 
tricos). constituídos quer por uma 
tira de metal enrolada em espiral em 
volta de um tubo de matéria isola~ 
dora. quer por um tubo metálico 
rígido. revestido interiormente de 
matéria isoladora. que pode ser de 
papel ou cartão. fibra vulcanizada. 
borracha. matérias plásticas artifi~ 
ciais. etc. • ou. ainda. um verniz 
especial (excluídos. porém. os tubos 
metálicos revestidos interiormente de 
uma camada de Verniz símplesmente 
destinada a protegê-los da corrosão; 
as uniões, tais como tês e cruzes, 
que apresentem peças de ligação 
elétrica. que seguem o regime destas 
últimas - Posição 85. 19 -; e os 
tubos e outras canalizações de maté~ 
rias isoladoras. como borracha. ma~ 
térias plásticas. têxteís entrançados. 
fios de fibras de vidro. etc.. sem bai~ 
nha metálica. que seguem o regime 
da matéria que os constitui. salvo se 
se trata de isoladores da Posição 
85.25). Vide Nota XIX~2 ....... 85.27 

Tubos. respectivos acessórios de liga~ 
ção e outras peças para canalizações 
e usos semelhantes, de cerâmica (de 
qualquer forma ou seção. podendo 
apresentar~se vidrados ou esmalta~ 
dos). Vide Nota 69~1 ............ 69.06 

Tubos, semitubos. uniões e outras 
peças. de cerâmica. para canaliza
çõetll e usos semelhantes. (Vide 

Produtos ceramlcos refratários e 
Nota 69-1) ..................... 69.03 

Tubos, varas, varetas, barras e perfis, 
das matérias das Posições 39.01 a 
39.06. trabalhados apenas à superfí~ 
de (polidos. etc. ). mesmo que se 
encontrem cortados em dimensões 
próprias e adquiram por êsse fato 
características de artefatos que pos~ 

sam utilizar~se no estado em que se 
apresentam. (Vide Posições 39. O 1 
a 39 . 06. onde se classificam con
soante a matéria). 

Tubos. varas. varetas. barras, man~ 
gueiras. perfis. de matérias plásticas 
artificia:s, éteres e ésteres da celu
lose e resinas artificiais. que apre~ 
sentem qualquer obra que não seja 
um simples trabalho à superfície. 
(Vide Nota 39~3) ............... 39.07 

Tubulação para jatos de água. utili~ 
zada na extração de areias auríferas. 
etc. ............................ 84.21 

Tubulações ou uniões munidas de 
dispositivos destinados a regular o 
esco:unento de fluidos ............ 84.61 

Tules com fios de borracha (exclusive 
os de malha elástica) ............ 59.13 

Tules. filó e tecidos de malhas de nós 
(rêde). lisos. de algodão, de sêda. de 

matérias plásticas artificiais ou sin~ 
téticas e outros. utilizados em corti~ 
nas, colchas e outros artigos de uso 
doméstico. véus. vestuário feminino. 
etc. (Vide Notas XIV-5. XIV~7 e 
58-4) ........................... 58.08 

Tules, tules «bobinots» ou mó e tecidos 
de mafnas de nós (rêde). com dese~ 
nhos. (Vide Nota XIV~7) ....... 58.09 

Tungstênio (volfrâmio) em bruto ou 
manufaturado. (Vide Artefatos de 
tungstênio e Notas da Alínea XVIII) 81.01 

Tupias, montadoras e outras. (Vide 
Máquinas-ferramentas para trabalhar 
mad,eira. etc.) ................... 84.47 

Turbinas a gás. quando isoladas; (Vide 
Motores e máquinas motrizes. não 
especificados. etc.) .............. 84.08 

Turbinas a vapor. (Vide Máquinas a 
vapor de água. etc.) ............. 84.05 

Turbinas, rodas e demais máquinas 
motrizes. hidráulicas (e seus regula~ 
dores). sem distinção de tipo ou de 
destinação (inclusive as máquinas 
em que a água sob pressão põe em 
movimento dois ou mais êmbolos que 
se movem em cilindros e acionam um 
veio). e suas partes e peças separa~ 
das. (Vide Notas da Alínea XIX 
e Notas 84~1 e 84-2) ............ 84.07 

Turfa. (Vide Manufaturas de turfa) 68.16 
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misturas; Águas concentradas; Produ~ 
tos não misturados, etc. e Notas 
IX~2 18~1, 19~2, 30~1 e 30~2) ...... 30.03 

Utensílios de cozinha e artigos de 
higiene e toucador, de alumínio. 
(Vide Artigos de uso e economia 
domésticos, etc., de alumínio) .... 76.15 

Utensílios de cozinha ou copa, de 
ferro fundido, de ferro ou de aço. 
(Vide Artefatos especialmente uti~ 
lizados em cozinha ou copa, etc.) .. 73 .38 

Utensílios de madeira para uso domés~ 
tico (utensílios de mesa e cozinha, 
de madeira, torneados ou não, com 
exclusão dos artigos de mobiliário ou 
de ornamentação), tais como: garfos, 
colheres, talheres para saladas, pás 
para sal, travessas e pratos, cháve~ 
nas, pires; caixas para condimentos e 
outras caixas de cozinha, ordinárias; 
apanha dores de migalhas, sem escô~ 
va; argolas de guardanapos; fôrmas 
e rolos para pastéis; esmagadores, 
quebra~nozes, pás; tábuas de lavar 
roupa, de engomar, ou de picar; 
enxugadores para louça, prendedo~ 
res de molas para roupa, etc. (Vide 
Nota 44~4) ..................... 44.24 

Utensílios de mesa ou de cozinha, de 
matérias plásticas das Posições 39. O 1 
a 39.06 (pratos, travessas, saladei~ 
ras, colheres, garfos, taças, cháve~ 
nas, bules, manteigueiras, saleiros, 
açucareiros, aquecedores, descansos 
para talheres, para travessas e para 
garrafas, espremedores de frutas, fu~ 
nis, etc.) .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 39.07 

Utensílios de toucador (de uso domés~ 
tio ou não), de matérias cerâmicas 
qUe não a porcelana (guarnições de 
toucador, como frascos, etc., banhei~ 
ras para duchas, baldes, urmOlS, 
bacias, escarradeiras, irrigadores, sa~ 
boneteiras, esponjeiras, pOl'ta~escôvas 
de dentes, porta~papel higiênico, 
ganchos ou cabides para toalhas de 
mãos e artefatos semelhantes, desti~ 
nados a guarnecer banheiros, touca~ 
dores e cozinhas, mesmo que se 
possam fixar nas paredes ou serem 
nelas embutidos). Vide Nota 69~1 69.12 

Utensílios de toucador (de uso domés~ 
tico ou não), de porcelana (guarni
ções de toucador, como trascos, 
etc., banheiras para duchas, baldes, 
urinóis, bacios, escarradeiras, irriga~ 
dores, saboneteiras, esponjeiras, por~ 
ta~escôvas de dentes, porta~papel hi~ 
giênico, ganchos ou cabides para toa~ 
lhas de mãos e artefatos semelhantes, 
destinados a guarnecer banheiros, 
toucadores e cozinhas, mesmo que se 
possam fixar nas paredes ou serem 
nelas embutidos). Vide Nota 69~1 69.11 

Utensílios de uso doméstico, de maté~ 
rias cei'â."Ilicas que não a porcelana 
(marmitas, caçarolas, panelas, tra~ 
vessas de assar, fôrmas para pastéis, 
para acompanhamentos, etc., cânta~ 
ros de cozinha, boiões para doces, 
para banha, para carne salgada, etC., 
bilhas para leite, caixas de cozinha, 
para farinhas, condimentos, etc., 
funis, colheres e conchas de cozinha, 
recipientes graduados para cozinha, 
rolos para estender massa, etc. , e 
ainda os cinzeiros e objetos análo~ 
gos). Vide Nota 69~1 ........... 69.12 

Utensílios de uso doméstico, de porce~ 
lana (marmitas, caçarolas, panelas, 
travessas de assar, fôrmas para 
pastéis, para acompanhamentos, etc., 
cântaros de cozinha, boiões para 
doces, para banha, para carne sal~ 
gada, etc., bilhas para leite, caixas 
de cozinha, para farinhas, condimen~ 
tos, etc., funis, colheres e conchas 
de cozinha. recipientes graduados 
para cozinha, rolos para estender 
massa, etc. e ainda os cinzeiros e 
objetos análogos). Vide Nota 69~ 1 69.11 

Utensílios e ferramentas manuais ( ex~ 
clusive os artigos compreendidos em 
outras Posições do Capítulo 82). 
Vide Ferramentas e aparelhos de uso 
manual não especificados ......... 82.04 

Utensílios e recipientes, refrigerantes, 
não inluídos na Posição 82.08, para 
misturas refrigerantes, tais como mis~ 
turas de cloreto de sódio ou de 
cálcio com gêlo. (Vide Aparelhos e 
dispositivos aquecedores e refrigera~ 
dores, etc.: Notas da Alínea XIX 
e Notas 84~1 e 84~2) ........... 84.17 
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revestidos de abrasivos (usados em 
relojoaria. em mecamca ddicada. 
etc. ) ............................ 68 . 06 

Varetas de soldar (Vide Preparações 
para revestimento ou enchimento 
das) ............................ 38.13 

Varetas e semelhantes para espartilhos, 
vestuário ou acessórios d~ vestuário 
(de lâminas de aço. de fio de aço. 
de matérias plásticas artificiais. de 
barbatanas de baleia ou de outras 
matérias. apresentando sempre nas 
duas extremidades ângulos arredon~ 
dados para evitar a deterioração dos 
objetos em que se incorporam. po~ 
dendo também encontrar~se providos 
de ponteiras arredondadas. ter ou 
não revestimento ou cobertura de 
têxteis. papel. peles. matérias plás~ 
ticas. etc.). inclusive os esticadores 
para colarinhas. armações para por~ 
ta~seios. para gravatas. etc .• com ex~ 
clusão. porém. das lâminas cortadas 
de forma retangular. que seguem o 
regime da matéria. e das carcaças 
para chapelaria e armações para 
«claques», da Posição 65.07. (Vide 
Notas 98-1, 98-2 e 98-3) ........ 98.13 

Varetas para solda, de ligas de chum
bo, obtidas em geral por extrusão. 
mesmo quando cortadas nas dimen
sões próprias. mas sem revestimento 
exterior. (Vide Barras. perfis e fios. 
de chumbo) ..................... 78.02 

Varetas para solda, de ligas de esta~ 
nho, obtidas, em geral, por extru~ 
são. mesmo quando cortadas nas di~ 
mensões próprbs. mas sem revesti~ 

mento exterior .................. 80 . 02 

Variadores de velocidade. (Vide Re
dutores, multiplicadores e variadores 
de velocidade) .................. 84 . 63 

Variadores de velocidade, embreagens 
e acoplamentos outros, eletromagné~ 
ticos. (Vide Embreagens, variado-
res de velocidade, etc.) .......... 85 .02 

Vaselina, em bruto (p.ctrolatum), pu~ 
rificada e artificial. (Vide Nota 
27-1) ........................... 27.12 

Vaselina perfumada ou vaselina pura, 
que se apresente acondicionada para 
venda a varejo. com indicação. por 
meio de etiquêtas. impressos ou por 
qualquer outra forma. de que se des-

tina a ser usada como produto de 
perfumaria ou de toucador. etc. 
(Vide Produtos de perfumaria ou de 
toucador. preparados; Notas IX-2. 
30-2 e 33-3) .................... 33.06 

Vaselinas e pomadas, perfumadas ou 
não, para o cabelo. (Vide Notas 
IX-2. 30-2. 33-1 e 33~2) ......... 33.06 

Vasilhames ( cubas, barris, tonéis, pi~ 
pas. dornas. baldes. etc. e suas 
partes componentes), de madeira. 
(Vide Pipas. etc. e Nota ·44-4) •... 44.22 

Vasilhas próprias para taras. (Vide 
Artefatos de matérias cerâmicas. etc.) 69.09 

Vasos, «cache-pots», florciras de mesa 
e jarras, de metais comuns ....... 83.06 

Vasos, jardineiras de mesa, «cache-
patS» e vasos, de caráter puramen-
te ornamental, de matérias cerâmicas 69.13 

Vasos para Hôres e para horticultura, 
não ornamentais, de barro comum. 
(Vide Artefatos de produtos cerâmi~ 
cos não compreendidos. etc.) 69.14 

Vassouras, com ou sem cabo, de todos 
os tipos, inclusive alguns enxota~ 
môscas. com características idênticas. 
mas de fibras leves e flexíveis. com 
exclusão das vassouras~escôvas. com 
os mesmos usos das vassouras. mas 
em que as hastes ou fibras se fixam 
numa peça de madeira. da Posição 
96.02. (Vide Nota 96-1) 96.01 

Vassouras mecânicas rebocáveis. (Vide 
Máquinas e aparelhos para obras 
públicas. etc.) ................... 84.59 

Vazador ou saca-bocados de qualquer 
espécie, sem dispositivo para impri
mir ou estampar. (Vide FerramentLls 
manuais e Notas 82~1. 82-2. 82-3 
e 82-4) ......................... 82.03 

Vazadores e limas para máquinas~fer~ 
ramentas, e as limas rotativas. 
(Vide Ferramentas intermutáveis de 
metais comuns; Notas da Alínea 
XVIII e Notas 82-1 a 82-4) ..... 82 .05 

Veículos automóveis, com motor de 
qualquer tipo. pura transporte de pes~ 
soas ou mercadorias (inclusive car~ 
ros de corridas e ônibus elétricos). 
qualquer que seja o motor que os 
acione ( de explosão. de combustão 
interna. a vapor, elétrico. turbina de 

- 321 



VEI PRODUTOS TRffiUTADOS VEI 

rinhos de mão e carrinhos com cai~ 
xa. inclusive os de caixa basculan~ 
te; bufetes rolantes. que não possuam 
caracteristicas dos artefatos da Po~ 
sição 94.03. principalmente os que 
se usam nas estações ferroviárias; 
carros e carrinhos de lixo; «rick~ 
shaws». carros ligeiros para trans~ 
porte de pessoas; carrinhos com cai~ 
xa isotérmica. para venda de ge!a~ 
dos; carros impelidos à mão. de qual~ 
quer tipo. para transporte de mer~ 
cadorias. trenós dirigidos à mão. des
tinados a transporte de madeiras. 
etc.. excluídos os pequenos conten
tores com rodas. de vime. chapas de 
ferro. etc.. desprovidos de chassis. 
usados em armazéns. tais como os 
carrinhos-cêstos e semelhantes. que 
se classificam como manufatura da 
respectiva matéria). e respectivas 
partes e peças separadas. (Vide No
tas da Alínea XX; Veículos não 
automóveis. etc.; Partes. peças sepa~ 
radas e acessórios, excluídos pela 
Nota XX-2 ou definidos pela Nota 
XX-3) .......................... 87.14 

Veículos não automóveis, com uma ou 
mais rodas; para transporte de pes
soas ou mercadorias (não compre
endidos nas demais Posições do Ca~ 
pítulo 87). inclusive os veículos para 
usos especiais, sem rodas, como, por 
exemplo trenós, e os reboques (to~ 
dos êles destinados ou a ser puxa~ 
dos ou empurrados à mão, ou a ser 
tirados por animais, ou, ainda. ser 
rebocados por outros veículos). tais 
como carros ou reboques providos de 
barris ou tanques, inclusive os que. 
a titulo acessório, apresentem bom
bas para encher ou esvaziar os res
pectivos recipientes (excluídos as 
máquinas móveis de alcatroar. provi~ 
das de dispositivo de aquecimento. 
da Posição 84. 17; alguns conjuntos 
constituídos por aparelhos da Posi~ 
ção 81.21. montados em carros; al~ 
guns tipos de betoneiras, da Posição 
84.56; máquinas e aparelhos. mon
tados em simples chassis com rodas. 
que possam ser rebocados, como, por 
exemplo, grupos moto bombas e mo
to compressores, das Posições 84.10 
ou 81. 11. e guindastes e escadas mó
veis, da Posição 81.22). e respec~ 
Uvas partes e peças separadas. 
(Vide Veículos dirigidos à mão; Veí~ 

cujos de tração animal; Veículos 
rebocados; Notas da Alínea XX; 
Partes. peças separadas e acessórios. 
excluídos pela Nota XX-2. ou defi~ 
nidos pela Nota XX-3; Partes e pe-
ças separadas. etc. ) ............. 87. 14 

Veículos rebocados ( que se destinem 
exclusivamente a serem atrelados a 
outros veículos por meio de um dis~ 
positivo especial. automático ou não. 
com exceção. porém. dos «side~ 
cars»), inclusive os reboques para 
automóveis, que possuem em geral 
dois ou mais jogos de rodas e um 
sistema de atrelagem ligado ao jôgo 
de rodas dianteiro que gira em tôr~ 
no de um eixo (tais como: reboques 
e semi-reboques para velocípedes e 
motocicletas; reboques e semi-rebo
ques especialmente destinados a 
transporte de pessoas; reboques para 
usos agrícolas. obras públicas. etc .• 
com ou sem caixa basculante; rebo~ 
ques frigoríficos e isotérmicos, para 
transporte de gêneros alimentícios e 
mercadorias de fácil deterioração; re
boques destinados especialmente a 
transporte de móveis; reboques de 
um ou dois andares, para transporte 
de animais, automóveis, etc.; rebo
ques adaptados aO transporte de cer
tas mercadorias; reboques «rail
route»; reboques com trilhos para 
transportar em estrada, vagões de 
estrada de ferro; reboques de plata
forma baixa e rampa de acesso, etc.; 
zorras, com duas ou quatro rodas, 
para transporte de vigamento. etc.; 
carrêtas para transporte de toros de 
madeira; reboques-tanques. mesmo 
acessôriamente equipados com bom~ 
bas; reboques destinados a exposi~ 
ção e apresentação de mercadorias; 
cofres para munições de artilharia. 
mesmo blindados; reboques para cam
pismo e reboques de feirantes. ex
ceto os da Posição 97.08; reboques
bibliotecas). e respectivas partes e 
peças separadas. (Vide Veículos não 
automóveis, etc.; Partes, peças sepa
radas e acessórios, excluídos pela 
Nota XX-2 ou definidos pela Nota 
XX-3: Partes e peças separadas, 
etc.; Notas da Alínea XX) 87.14 

Veículos sem mecanismo de propulsão 
para o transporte de crianças e 
doentes ( de duas ou mais rodas, 
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truídas do mesmo modo que as bi
cicletas para adulto do modêlo usual. 
e os velocípedes sem motor. equipa
dos com carros laterais (excluídos. 
porém. os carros laterais isolados. da 
Posição 87.09; os velocípedes que 
se deslocam sôbre trilhos. para ins
peção de vias férreas. da Posição 
86.06; os velocípedes com motor au
xiliar. da Posição 87.09; os velocí
pedes para crianças. sem rolamento 
de esferas. ou. com ou sem rolamen
tos dêste tipo. desde que não tenham 
sido construídos do mesmo modo que 
os velocípedes do modêlo usual. da 
Posição 97. O 1; e as bicicletas espe
ciais que sõmente se empreguem em 
recintos de diversão. da Posição 
97.08). Vide Notas da Alínea XX 
e Nota 87-3 ..................... 87.10 

Veludos, pelúcias, tecidos «bouc1és» e 
tecidos de «chenille», de algodão, de 
5Ma. de lã. de fibras sintéticas ou 
artificiais e outros. com exclusão dos 
artigos das Posições 55.08 e 58.05. 
(Vide Nota XIV-7 e Peles). . .. 

Vendas, gazes, algodões e artige,s aná
logos (pensos, esparadrapos, sinapis
mos. etc.). impregnados ou recober
tos de substâncias farmacêuticas ou 
acondicionados para venda a varejo, 
destinados a fins médicos ou cirúr
gicos. diferentes dos produtos a que 
se refere a Nota 30-3. (Vide Notas 
IX-2. 30-1 e 30-2) ............... . 

Venenos de serpente ou de abelhas, se
cos, em palhêtas, conservados em 
ampolas seladas. assim como as crip
totoxinas não microbianas. provenien
tes dêsses venenos. (Vide Substân
cias animais. preparadas para fins 
terapêuticos ou profiláticos) ..... . 

Ventarolas. (Vide Leques, etc.) ... . 

Ventiladores e semelhantes, com mo
tor incorporado ou não (destinados 
a fornecer uma corrente de ar ou de 
gás. sob pressão relativamente fraca. 
ou assegurar a renovação de ar em 
recinto) e suas partes e peças sepa
radas. (Vide Bombas. motobombas 
e turbobombas. de ar e de vácuo; 
Notas da Alínea XIX e Notas 84-1 
e 84-2) ........................ . 

Ventiladores ou ventoinhas, dos tipos 
utilizados em usos domésticos, com 

58.04 

30.04 

30.01 

67.05 

84.11 

motor elétrico incorporado. de qual
quer pêso (ventiladores ou ventoí
nhas de mesa. de parede. etc.. bem 
como os fabricados para serem encai
xados em janelas. divisões, etc.) • 
com mecanismos oscilantes ou bas
culantes. ou não. e respectivas par
tes e peças separadas. (Vide Apare
lhos eletromecânicos de uso domés
tico. etc.; Notas da Alínea XIX e 
Nota 85-3) ..................... 85.06 

Vermelho de laca (matéria corante 
vermelha. proveniente da goma-laca). 
Vide Notas 13-1. «g», 29-2. «f», 
32-1 e 32-5 ..................... 32.04 

Vermiculita expandida ............. 68.07 

Vermífugos, bactericidas, desinfetantes 
e semelhantes (medicamentos). Vide 
Notas IX-L 18-1. 19-2. 30-1 e 30-2 30.03 

Vermutes e outros vinhos preparados 
com plantas ou matérias aromáticas. 
(Vide Nota 22-2) .............. 22.06 

Verniz corretor d(! estêncil, acondicio
nado em recipiente para venda a va
rejo. (Vide Preparados das indús-
trias químicas e Nota 38-2) ...... 38.19 

Vernizes (vernizes gordos, celulósicos. 
betuminosos e os restantes vernizes 
que não contenham óleos sicativos, 
constituídos principalmente por solu
ções ou dispersões de gomas ou resi
nas naturais. de resinas artificiais. 
em álcool. essência de terebintina. 
acetona. «white spirit», etc.). Vide 
Notas IX-2. 29-2. «f», 32-1, 32-3. 
32-4. 32-5 e 32-6 ............... 32.09 

Vernizes celulósicos para emendar ma
trizes de duplicadcres. (Vide Pre
parados das indústrias quimicas ou 
indústrias conexas) .............. 38.19 

Vernizes e esmaltes para unhas. (Vide 
Notas IX-2. 30-2. 33-1 e 33-2) .. 33.06 

Vestimentas e seus acessórios, de teci
dos. (Vide Roupa exterior para ho
mens e meninos; Roupa exterior para 
mulheres. meninas e crianças; Roupa 
interior para homens e meninos; 
Roupa interior para mulheres. meni
nas e crianças; Lenços de bôlso. etc.; 
Xales. cachecol. etc.; Gravatas de 
qualquer espécie; Colarinhos. golas. 
etc.; Espartilhos. cintas. etc.; Luvas. 
meias e artefatos semelhantes: Aces
sórios de vestuário). 
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VID PRODUTOS TRIBUTADOS VID 

ções de pérolas finas, etc.: Cubos, 
dados, mosaicos, etc.: Olhos artifi-
ciais: Objetos de fantasia, etc.) .... 70.19 

Vidro «antigo», caracterizado pela pre
sença, no interior da massa, de nu
mer03a~ bôlhas de ar ou, na super
ficie, de pEquenos sulcos que lhe 
dão o <,specto de estar estalados, 
além de outros pequenos defeitos 
propositados (em chapas quadradas 
ou ,etangularE's, mesmo com arma-
dura metálirá) .................. 70.04 

Vidro chamado mulücelular ou «vidro
espuma», incolor ou corado, de es
trutura análoga a da pedra-pomes, 
de densidade até 0,5, que se em
prega como substituto da cortiça, e 
na construção civil, como isolante 
térmico e acústico, I"t.::. em blocos, 
painéis, chapas e conchas ......... 70. 16 

Vidro conhecido pela designação de 
«esmalte)}, em Bocos, barras, varetas 
ou tubos. (Vide Nota 79-3) ..... 70,02 

Vidro da Posição 70.07, com caixilho 
de madeira, para emoldurar fotogra
fias, gravuras, etc. (Vide Molduras 
de madeira para quadros, etc. e Nota 
70-2) ........................... 44.20 

Vidro da Posição 70.07, com caixilho 
de metais comuns, para emoldurar 
fotografias, gravuras, etc. (Vide 
Molduras metálicas para fotografias, 
etc. e Nota 70-2) ................ 83.12 

Vidro em barr<:s, varetas, bolas ou tu-
bos, não trabalhado, com exclusão 
do vidro óptico (sem qualquer tra-
balho, isto é, no estado em que fica 
após a estiragem, ou simplesmente 
cortadL' 11<:$ dimensões próprias, 
mesmo que ~s extremidades tenham 
sido sumàl'iamente arredondadas ou 
embotadas. por refusão ou esmeri
lhagem). Vide Nota 70-3 ....... 70.03 

Vidro cm blocos (exceto o vidro óp-
tico). Vide Nota 70-3 .......... 70.01 

Vidro E:m grânulos, Iam elas ou flocos, 
mesmo corados ou prateados. (Vide 
Notas 32-1 e 32-5) ............. 32 . 08 

Vidro em pó e em palhêtas, muitas vê
%es prateado ou corado artificial
mente, para aplicar em bilhetes pos
tais, ace~sôrios para árvore de Na-
tal. etc. (Vide Notas 32-1 e 32-5) .. 32.08 

Vidro em pó utilizado como abrasivo 
ou na ornamentação de bilhetes pos
tais ou de acessórios de árvore de 
Natal, para obtenção de artefatos 
de vidro diversamente coloridos, etc. 
(Vide Notar. 32-1 e 32-5) 32.08 

Vidro estirado ou soprado (Vidro de 
janelas ou vidraça), não trabalhado 
(inclusive o obtido por superposi
ção de chapas durante a fabricação), 
em chapas ou em fôlhas, de forma 
quadrada ou retangular, podendo ser 
corado ou opacificado na massa, etc. 
(Vide Nota 70-3) ............... 70.05 

Vidro óptico, em blocos ou fragmentos 
irregulares. chapas ou tiras. ou re
cortado (em fôlhas, discos, lentes. vi
dros para óculos, etc.). desde que 
não tenha sido trabalhado óptica.· 
mente. (Vide Nota 70-3) ....... 70.18 

Vidro óptico em bruto. (Vide Nota 
70-3) ........................... 70.18 

Vidro vazado, laminado, estirado ou 
soprado (desbastado ou não. polido 
ou não). cortado em forma diferente 
da quadrada ou retangular. ou mesmo 
curvado ou trabalhado de outra for
ma (biselado. gravado. etc.), desde 
que não esteja associado. emoldu
rado ou contraplacado com matérias 
diferentes do vidro. (Vide Notas 
70-2 e 70-3) .................... 70.07 

Vidro vazado, laminado, estirado ou 
soprado (inclusive armado e obtido 
por superposição de chapas durante 
a fabricação). simplesmente desbas
tado ou polido em uma das duas fa
ces, em placas ou em fôlhas. de for
ma quadrada ou retangular. (Vide 
Nota 70-3) ...................... 70.06 

Vidro vazado ou laminado, não traba
lhado (inclusive o vidro armado ou 
o obtido por superposição de chapas 
durante a fabricação). em chapas ou 
em fõlhas. de forma quadrada ou 
retangular. podendo apresentar-se co
rado artificialmente na massa por 
meio de sais ou óxidos metálicos: 
(inclUi-se também o grupo de vidros 
mais ou menos opacificados. de as
pecto semelhante ao do mármore. 
porcelana ou alabastro. brancos. pre
tos ou de quaisquer outras cÔres. li
sos ou com veios. com ranhuras e 
rugas. ou não, bem como os vidros 
que se caracterizam por não apresen-
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VIT PRODUTOS TRIBUTADOS VOL 

na f tona ou 2-metil-l :4-naftoquino
na; sal de sódio do derivado bissul-
fitico da 2-metil-l : 4-naftoquinona 29.13 

Vitaminas e provitaminas. (Vide Con
centrados e misturas e Nota 30-1) 29.38 

Vitaminas e provitaminas (preparados 
que tenham características de medi
camentos). Vide Notas IX-2, 18-1. 
30-1 e 30-2 .................... 30.03 

Vitaminas e seus derivados que apre
sentem a mesma atividade (vitami
nas A, A-I, A-2, derivados das vi
taminas A, vitaminas B, B-l ou 
tiamina, B-2 ou riboflavina e lacto
flavina, B-3 ou ácido pantotênico, 
B-6 ou adermina, B-9 ou ácidos fó
licos, B-12 ou cobalaminas, deriva
dos das vitaminas B, vitaminas C 
e ácido ascórbico, derivados das 
vitaminas C, vitaminas D, 0-2 ou 
caleifero!, D-3 ou colescaleiferol. 
D-4, 0-5, derivados das vitaminas 
D, vitaminas E e tocoferol, deri
vados das vitaminas E, vitaminas 
H e biotina, derivados das vitami
nas H. vitaminas K. K-l. K-2. de
rivados das vitaminas K. vitaminas 
PP e seus derivados, outras vit:l
minas e derivados) . Vide Vitaminas 
e provitaminas e Nota IX-2 ...... 29.38 

Vitamina K-5 (sucedâneo sintético) 29.2.3 

Vitaminicos (Medicamentos). à base 
de vitamina A. de complexo B e 

outros. (Vide Notas IX-2, 18-1. 
19-2, 30-1 e 30-2) .............. 30.03 

Vitrais. (Vide Vidraças artisticas) 70.07 

Vitrite (empregada em geral no fa-
brico de materiais isoladores para 
usos elétricos). Vide Notas 32-1 
e 32-5 .......................... 32.08 

Vitrite em massa ................. 70.01 

Vitrofane ou papel para vitrais (pa-
pel fino e resistente, transparente e 
muito brilhante, podendo apresen-
tar-se com assuntos ornamentais im
pressos, coloridos ou não, imitando 
os verdadeiros vitrais, mas distintos 
das decalcomanias da Posição 49.08 
e dos produtos da Posição 49. 11) . 
Vide Notas 48-4, 48-5 e 48-8 .... 48.11 

«Vod!,a» e as bebidas rotuladas como 
tal............................. 22.09 

Volantes (rodas construídas de tal for
ma que a sua massa se encontra 
principalmente concentrada no aro, 
a fim de acumular energia cinética). 
podendo ser utilizados para trans
mitir fôrça motriz, por meio de cor
reias ou cabos ( tambores-volantes) , 
bielas ou engrenagens (volantes 
dEntados) , e respectivas partes e 
peças separadas. (Vide Artefatos 
mecânicos que transmitem energia; 
Notas da Alinea XIX e Notas 84-1, 
84-2 e 84-4) .................... 84.63 
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Xales, cachecol, lenços, mantilhas, véus 
e semelhantes. (Vide Notas XIV-6 
e XIV-7, 61-1. 61-4 e 61-5) ..... . 

Xales, lenços de pescoço, cachenês, 
gravatas e joelheiras, de malha não 
elástica, sem borracha. (Vide Aces
sórios de vestuário, de malha não 
elástica) ....................... . 

Xantatos ou xantogenatos (etilxantato 
de sódio, de potássio; amilxantato 
de potássio; butilxantato de sódio; 
isopropilxantato de sódio e outros). 
Vide Tiocompostos orgânicos ..... 

x 

61.06 

60.05 

29.31 

Xantofilina (carotenóide que não 
apresenta atividade da provitamina 
A) ............................ . 

Xarope, açúcares e melaços, aromati
zados ou com adição de corantes, 
com exclusão dos sucos de frutas 
adicionados de açúcar em qualquer 
proporção. (Vide Nota 17-1) .... 

Xaropes aromatizados, que contenham 
extratos vegetais. (Vide Nota 17-1) 

Xaropes não aromatizados ou não adi
cionados de corantes. (Vide Notas 
17-1 e 17-2) ................... . 

Xénon (lu:: a::ul). Vide Gases raros 

29.05 

17~05 

17.05 

17.02 
28.0~ 
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FARTE 11 

PRODUTOS ISENTOS 

• 



Açúcar mascavo, demerara e cristal. 
(Artigo 15, § 1', da Constituição 

Federal) ........................ 17.01 

Adubos (Vide Fertilizantes) ....... Cap. 31 

Água oxigenada para emprêgo como 
antisséptico e desinfetante, acondi
cionada para venda a varejo. 
(Artigo 15, § 19

, da Constituição 
Federal) ........................ 30.03 

Amostras de calçados para vbjante. 
(Vide Calçados) ................ Cap. 64 

Amostras de diminuto ou de nenhum 
valor comercial, assim considerados 
os fragmentos ou partes de qualquer 
mercadoria, em quantidade estrita
mente necessária para dar a conhe
cer sua natureza, espécie e qualidade, 
para distribuição gratuita, desde que 
tragam, em caracteres bem visíveis, 
declaração nesse sentido .......... Divs. 

Amostras de tecidos, de qualquer lar
gura, até 0,45m de comprimento 
para tecidos de algodão estampado 
e OJOm para os demais, desde que 
contenham impressa ou a carimbo 
a indicação "sem valor comercial", 
da qual ficam dispensadas aquelas 
até O,25m e O,l5m .............. Divs. 

A 

Aparelhos de ortopedia e pr6kse, de 
qualquer matéria ou tipo, destinados 
à reparação de partes do corpo hu
mano. (Artigo 15, § 19

, da Consti-
tuição Federal) .................. 90.19 

Aparelhos indispensáveis à instalação 
sanitária nas habitações das pessoas 
de restrita capacidade econômica, até 
o preço máximo de venda no varejo 
(marcado, em caracteres visíveis, no 
próprio produto, em etiquêta a êle 
colada ou no respectivo rótulo ou 
envoltório) estabelecido anualmente 
por ato do órgão competente do Mi
nistério da Fazenda. (Artigo 15, 
§ I", da Constituição Federal) Divs. 

Arcos e cubos de aço para rodas, apa
relhos de choques e tração, engates, 
eixos, rodas de ferro fundido, «eo
quilhado), cilindros para freios, sa
patas de ferro, assim como qualquer 
peça de aço ou ferro, uma vez que 
se destinem ao emprêgo exclusivo e 
especifico em locomotivas, tênderes, 
vagões ou carros para estradas de 
ferro ............................ 86 .09 

Armários. (Vide Berços para crianças, 
etc.) ............................ 94.03 

Artefatos de madeira bruta, simples-
mente desbastada ou serrada .... Capo 44 
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Cadeiras, sofás e bancos, até o preço 
máximo de venda no varejo (mar
cado. em caracteres visíveis. no pró
prio produto. em etiquêta a êle co
lada ou no respectivo rótulo ou en
vaI tório) estabelecido anualmente 
por ato do órgão competente do Mi
nistério da Fazenda. (Artigo 15. 
§ 19 da Constituição Federal) 94.01 

Caixões funerários, de qualquer ma-
téria ............................ Divs. 

Calçados (pés isolados de calçados 
quando conduzidos por viajantes dos 
respectivos estabelecimentos. como 
mostruário. desde que contenham. 
gravada no solado. a declaração 
«amostra para viajante») ......... Capo 64 

Calçados de ponto de malha, de qual
quer espécie. para recém-nascidos. 
(Artigo 15. § 19

• da Constituição 
Federal) ........................ 60.03 

Calçados ortopédicos. (Vide Apare-
lhos de ortopedia) .............. 90 . 19 

Calçados populares (tamancos, chine
los. sapatos e botinas para homem. 
sapatos para senhora. sapatos e bo
tinas para criança). como tal defi
nidos no Regulamento. até o preço 
máximo de venda no varejo (mar
cado. em caracteres visíveis. no pró
prio produto. em etiquêta a êle co
lada ou no respectivo rótulo ou en
voltório) estabelecido anualmente 
por ato do órgão competente do Mi
nistério da Fazenda. (Artigo 15. 
§ 19

• da Constituição Federal) .... Cap.64 
Camas. (Vide Berços para crianças, 

etc.) ............................ 94.03 
Camisas, cuecas e outras roupas inte

riores para homem, até o preço má
ximo de venda no varejo (marca
do. em caracteres visiveis. no pró
prio produto. em etiquêta a êle co
lada ou no respectivo rótulo ou 

c 
envoltório) e5tabelecido anualmente 
por ato do órgão competente do 
Ministério da Fazenda. (Artigo 15. 
§ 19 • da Constituição Federal) .... 61.03 

Camisas e outras roupas interiores, 
para mulher, até o preço máximo 
de venda no varejo (marcado. em 
caracteres visíveis. no próprío pro
duto. em etiquêta a êle colada ou no 
no respectivo rótulo ou envoltório) 
estabelecido anualmente por ato do 
órgão competente do Ministério da 
Fazenda. (Artigo 15. § 19

• da Cons-
tituição Federal) ................ 61.04 

Carnes, vísceras e miúdos, salgados
secos, defumados ou cozidos, a gra
nel ou acondicionados para simples 
transporte. (Artigo 15, § 19 , da 
Constituição Federal). Vide, tam-
bém, Posições não incluídas (02.03) 02.06 

Carrinhos-berços, até o preço máximo 
de venda no varejo (marcado, em 
caracteres visíveis, no próprio pro
duto, em etiquêta a êle colada ou no 
respectivo rótulo ou envoltório) es
tabelecido anualmente por ato do 
ãrgão competente do Ministério da 
Fazenda. (Artigo 15. § 19 , da Cons-
tituição Federal) ................ 87.13 

Casas pré-fabricadas. (Vide art. 31 
da Lei 4.864, de 29-11-65). 

Cavaletes de ferro ou de aço, até o 
o preço máximo de venda no va
rejo (marcado, em caracteres visí
veis, no próprio produto. em etiquêta 
a êle colada ou no respectivo rótulo 
ou envoltório) estabelecido anual
mente por ato do órgão competente 
do Ministério da Fazenda. (Artigo 
15, § 19 • da Constituição Federal) 73.40 

Cavaletes de madeira, até o preço má
ximo de venda no varejo (marca
do. em caracteres visíveis, no pró
prio produto. em etiquêta a êle cola
da ou no respectivo rótulo ou en-
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Dobradiças, ate o preço máximo d, 
venda no varejo (marcado, em ca
racteres visíveis, no próprio produto. 
em etiquêta a êle colada ou no res
pectivo rótulo ou envoltório) estabe
lecido anualmente por ato do órgão 
competente do Ministério da Fazen
da. (Artigo 15, § 1-, da Constituição 
Federal) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 83.02 

Doces acondicionados em recipientes, 
embalagens ou envoltórios que não 
sejam de apresentação do produto. 
(Artigo 15, § I', da Constituição 

Federal) 20.06 

D 

Doces chamados de confeitaria, assim 
considerados os de fácil deterioração, 
com consumo forçado dentro de pou
cos dias e em geral no mesmo local 
de fabricação. (Artigo 15, § 1-, da 
Constituição Federal) ............ 20.06 

Dormentes de cimento, concreto ou pre
dra artifücal, mesmo com armadura 
metálica, para estradas de ferro. 
(Vide, para os dormentes de madei-
ra, Posições não incluídas) ....... 68.11 

Dormentes de ferro ou de aço, para 
estradas de ferro. (Vide, quanto 
aos dormentes de madeira, Posições 
não incluídas) .................. 73 . 16 
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Facas de mesa e de sobremesa. (Vide 
Peças de talheres) .............. 82 . 09 

Farinhas de cereais ou cereais moídos. 
(Artigo 15. § 19 , da Constituição 
Federal). Vide Cereais e Posições 
não incluídas .................... 11 . O I 

Farinha de trigo vitaminada (farinhas 
melhoradas pela adição de quanti
dades muito pequenas de vitaminas) . 
Artigo 15, § 19 , da Constituição Fe-
deral. (Vide Posições não incluídas) 11 . 01 

Fechaduras, até o preço máximo de 
venda no varejo (marcado, em ca
racteres visíveis, no próprio pro
duto, em etiquêta a êle colada ou 
no respectivo rótulo ou envoltório) 
estabelecido anualmente por ato do 

F 

órgão competente do Ministério da 
Fazenda. (Artigo 15, § 19 , da Cons
tituição Federal) .. . . . . . . . . . . . . .. 83.01 

Ferrolhos, até o preço máxímo de ven
da no varejo (marcado. em caracte
res visíveis, no próprio produto. em 
etiquêta a êle colada ou no respec
tivo rótulo ou envoltório) estabele
cido anualmente por ato do órgão 
competente do Ministêrio da Fazen
da. (Artigo 15, § 19 , da Constitui-
ção Federal) .................... 83.02 

Filmes (rolos de películas) de raios X, 
sensibilizados, não impressionados 37.02 

Fossas sépticas ou liquefatoras, de 
concreto. (Artigo 15, § I", da Cons-
tituição F"deral) ................. 68.11 
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Injeções antibióticas. (Artigo 15, § 1', 
da Constituição Federal) ......... 30.03 

Inseticidas, carrapaticidas, herbicidas e 

I 

semelhantes. (Vide Preparações que 
constituam tipicamente inseticidas, 
etc.) ............. 38.11 
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Leite fresco pasteurizàdo, esterilizado 
ou peptonizado. (Artigo 15, § 1', da 
Constituição Federal) ............ 04.01 

Línguas sêcas ou defumadas, a granel. 
(Artigo 15. § 1'. da Constituição 

Federal) ........................ 02.06 
Lingüiças. chouriços. morcelas. salsi-

chas. a granel ou acondicionados 

L 

para o simples transporte. (Artigo 
15, § 1', da Constituição Federal) 16.01 

f_ouça ordinária de p'ó de pedra, gra
nito ou semelhante, não decorada. 
(Artigo 15, § 1', da Constituição 
Federal) ........................ 69.12 
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o 
Obras de escultura quando vendidas 

por seus autores. (Vide Posições 
não incluídas na Tabela) ........ 99.03 
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Q 

Queijo tipo «Minas». (Artigo 15, § 1·, 
da Constituição Federal) ...... .. 04.04 
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Sal, a granel ou acondicionado para o 
simples transporte. (Artigo 15, § 1°, 
da Constituição Federal) ........ 25.01 

Salgados para aperitivos, a granel ou 
acondicionados para o simples trans~ 
porte. (Artigo 15, § 1°, da Cons~ 
tituição Federal) ..... ,.......... Divs. 

Sapateiras. (Vide Berços para crian-
ças, etc.) ........................ 94.03 

s 
Sêmolas de cereais (produto que se ob~ 

têm por moenda grosseira dos grãos, 
ou que resulta da peneiração efe~ 
tuada após a primeira moenda dos 
grãos ou da moenda da sêmola grossa 
seguida de peneiração). Artigo 15, 
§ 19 , da Constituição Federal. (Vide 
Posições não incluídas) .......... 11.02 

Sofás. (Vide Cadeiras, etc.) ....... 94.01 
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,v 
Vacinas. (Artigo 15, § I', da Cons-

tituiç(!io Federal) ......... "'..... 30.02 
rentes dos da Posição 86.06 ...... 86.07 

Veículos sem mecanismos de propulsão 
Vagões para estradas de ferro, dife- para o transporte de' doentes ...•• 87. 13 

- 353 



PARTE III 

PRODUTOS NÃO TRmUTADOS 

A) Posições da nomenclatura de Bruxelas não incluídas na Tabela. 

B) Produtos excluídos da Tabela, em virtude de restrição de conteúdo de 
Posições da nomenclatura de Bruxelas. 

C) Posições da nomenclatura de Bruxelas incluídas na Tabela com a illdi· 
cação de "Não Tributados" 



A - POSICõES DA NOMENCLATURA DE BRUXELAS 
NÃO INCLUíDAS NA TABELA 

CAPÍTULO 1 

ANIMAIS VIVOS 

01.01 - Cavalos. asnos e muares. 
01.02 - Animais vivos da espécie bovina. inclusive os de gênero búfalo. 
01.03 - Animais vivos da espécie suína. 
01.04 - Animais vivos das espécies ovina e caprina. 
01.05 - Aves de capoeira. vivas. 
01.06 - Outros animais vivos. 

CAPÍTULO 2 

CARNES E MIúDOS COMESTíVEIS 

02.01 - Carnes e miúdos comestíveis dos animais classificados nas posições 01.01 a 01.04. 
frescos. refrigerados ou congelados. 

02.02 - Aves de capoeira mortas e seus miúdos comestíveis (exceto os fígados). frescos. 
refrigerados ou congelados. 

02.03 - Fígados de aves de capoeira frescos. refrigerados. congelados. salgados ou em 
salmoura. 

02.04 - Outras carnes e miúdos comestíveis. frescos. refrigerados ou congelados. 
02.05 - Toucinho. gordura de porco e de aves de capoeira. sem prensar nem fundir. exceto 

o toucinho com carne (entremeado). frescos. refrigerados. congelados. salgados. ou 
em salmoura. secos ou defumados. 

CAPÍTULO 3 

PEIXES. CRUSTACEOS E MOLUSCOS 

03. 01 - Peixes frescos (vivos 011 mortos). refrigerados ou congelados. 
03.03 - Crustáceos, moluscos e outros mariscos (separados ou não de sua concha ou casca). 

frescos (vivos ou mortos). refrigerados. congelados. secos. salgados ou em salmoura; 
crustáceos com casca, simplesmente cozidos em água. 

CAPÍTULO 5 

PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. NÃO ESPECIFICADOS NEM COMPREEN~ 
DIDOS EM OUTRA PARTE DA NOMENCLATURA 

05.01 - Cabelo humano em bruto. inclusive lavado ou desengordurado; resíduos de cabelo 
humano~ 
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CAPÍTULO 8 

FRUTOS COMESTIVEIS; CASCAS DE CíTRICOS E DE MELõES 

08.05 - Nozes. amêndoas e semelhantes (com exclusão das compreendidas na posição 08. O 1). 
frescas ou sêcas. inclusive sem casca ou sem película. 

08.06 - Maçãs. pêras e marmelos. frescos. 
08.07 - Frutas de caroço (pêssegos. damascos. ameixas. cerejas. etc.) frescas. 
08.08 - Bagas frescas (morangos. amoras. etc.). 
08.09 - Outras frutas frescas. 
08. 10 - Frutas (cozidas ou não) congeladas. sem adição de açúcar. 
08. 11 - Frutas em salmoura. em gás sulfuroso ou água sulfurosa. ou adicionada de outras 

substâncias destinadas a assegurar tn:msítõriamente sua conservação. mas não espe
cialmente preparadas para consumo imediato. 

08.13 - Cascas de cítricos e de melões. frescas. congeladas. dessecadas. em salmoura. em 
água sulfurosa ou adicionada de outras substâncias destinadas a assegurar transitõ
riamente sua conservação. 

CAPÍTULO 9 

CAFÉ. CHA. MATE E ESPECIARIAS 

09.05 - Baunilha. 

CAPÍTULO 10 

CEREAIS 

10.01 - Trigo e mistura de trigo com centeio. 
10.02 - Centeio. 
10.03 - Cevada. 
10.04 - Aveia. 
10.05 - Milho. 
10.06 - Arroz. 
10.07 - Trigo mourisco. milho painço. alpista. sorgo e délri; outros cereais. 

C}\PÍTULO 11 

PRODUTOS DE INDúSTRIA DE MOAGEM; MALTE; AMIDOS E FÉCULAS; 
GLúTEN; INULINA 

11.01 - Farinhas de cereais. 
11.02 - Sêmolas e semelhantes; grãos descorticados. em pérolas. partidos. esmagados (in

clusive em flocos). exceto o arroz sem casca. abrilhantado. polido ou partido; 
germes de cereais. inclusive as suas farinhas. 

11.06 - Farinhas e sêmolas. de sagu. mandioca. araruta. salepo e demais rélízes e tubérculos 
compreendidos na posição 07.06. 

CAPÍTULO 12 

SEMENTES E FRUTOS OLEAGINOSOS; GRÃOS. SEMENTES E FRUTOS DIVER
SOS; PLANTAS INDUSTRIAIS E MEDICINAIS; PALHA E FORRAGENS 

12.01 - Sementes e frutos oleaginosos. inclusive partidos. 
12.02 - Farinhas de sementes e de frutos oleaginosos. sem prévia extração de óleo. com 

exclusão da farinha de mostarda. 
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CAPiTULO 23 

REsmuos E DESPERDfCIOS DA INDúSTRIA ALIMENTíCIA; ALIMENTOS 
PREPARADOS PARA ANIMAIS 

23.01 - Farinhas e pós de carne de miúdos. de peixes. de crustáceos ou moluscos. impró~ 
prios para a alimentação humana; torresmos. 

23.02 - Farelos. sêmeas e outros resíduos da peneiração. da moagem ou de outros trata
mentos dos grãos de cereais e de leguminosas. 

23.03 - Polpa de beterraba. bagaço de cana-de-açúcar e outros resíduos da indústria do 
açúcar; fezes de cervejaria e de destilaria; resíduos da indústria do amido e resíduos 
semelhantes. 

23.04 - Tortas. bagaço de azeitonas e demais resíduos da extração de óleos vegetais. com 
exclusão das bôrras. 

23.05 - Fezes de vinho; tártaro bruto. 
23.06 - Produtos vegetais. próprios para a alimentação de animais. não especificados nem 

compreendidos em outra parte. 

CAPÍTULO 24 

FUMO 

24.01 - Fumo em bruto ou sem elaborar; resíduos de fumo. 

CAPÍTULO 25 

SAL. ENXôFRE. TERRAS E PEDRAS. GESSOS. CAL E CIMENTOS 

25.02 - Piritas de ferro. não ustuladas. 
25.04 - Grafita natural (plumbagina). 
25.05 - Areias naturais de qualquer espécie. inclusive coloridas. com exclusão das are-ias 

metaliferas compreendidas na posição 26.01. 
25.06 - Quartzo (exceto as areias naturais); quartzito em bruto. desbastado ou simples

mente serrado. 
25.07 - Argilas (caulim. bentonita. etc.). com exclusão das argilas expandidas da posição 

68.07. andaluzita. cianita. silimanita. inclusive calcinadas; mulita; terras de chamote 
e de dinas. 

25.08 - Giz. 
25.09 - Terras corantes. inclusive calcinadas ou misturadas entre si; óxidos de ferro mi

cáceos. naturais. 
25. 10 - Fosfatos de cálcio naturais. fosfatos aluminocálcicos naturais. apatita e giz fosfatado. 
25.11 - Sulfato de bário. natural (baritina); carbonato de bário. natural ("witherita"). inclu

sive calcinado. com exclusão do óxido de bário. 
25.12 - Terras de infusórios. farinhas silicosas fósseis e outras terras silicosas semelhantes 

("kieselgur". tripolita. diatomita. etc.) de densidade aparente igualou inferior a 
1 (um) inclusive calcinadas. 

25.13 - Pedra-pomes. esmeril. coríndon natural. granada natural e outros abrasivos naturais. 
inclusive tratados termicamente. 

25. 14 - Ardósia. em bruto. esfoliada. desbastada ou simplesmente serrada. 
25.15 - Mármores. pedra de Tívoli. granito belga e demais pedras calcárias de cantaria ou 

de construção. de densidade aparente igualou superior a 2,5 (dois e meio) e ala
bastro em bruto. desbastados ou simplesmente serrados. 

25.16 - Granito. pórfiro. basalto. grés e outras pedras de cantaria ou de construção. em 
bruto. desbastados ou simplesmente serrados. 

25.17 - Sílex; pedras britadas. macadame e macadame alcatroado. cascalho e seixos arre
dondados dos tipos comumente utilizados para empedramento de rodovias e vias 
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CAPÍTULO 31 

ADUBOS E FERTILIZANTES 

31.01 - Guano e outros fertilizantes naturais de origem animal ou vegetal. inclusive mis
turados entre si. mas não elaborados quimicamente. 

C.1\PÍTULO 38 

PRODUTOS DIVERSOS DAS INDüSTRIAS QUíMICAS 

38. 16 - Meios de cultura preparados para o desenvolvimento de microrganismos. 

CAPÍTULO 40 

BORRACHA NATURAL OU SINTÉTICA. BORRACHA ARTIFICIAL E 
MANUFATURAS DE BORRACHA 

40. O 1 - Borracha natural. bala ta. guta-percha e gomas naturais semelhantes. em bruto 
(inclusive o látex. estabilizado ou não) . 

40.0'1 - Resíduos. aparas e pó de borracha não endurecida; resíduos de manufaturas de 
borracha não endurecida. exclusivamente utilizáveis para a recuperação da borracha. 

CAPÍTULO 41 

PELES E COUROS 

41.01 _. Peles em bruto (frescas. salgadas. sêcas. tratadas com cal. picladas) inclusive peles 
de ovino com lã. 

41 .09 - Aparas e outros resíduos de couro natural. artificial ou regenerado. e de peles. 
curtidas ou apergaminhada~. não utilizáveis para a fabricação de artigos de couro; 
serradul'a. pó e farinha de couro. 

CAPÍTULO ·13 

PELETERIA E SUAS MANUFATURAS, PELETERIA ARTIFICIAL 

43.01 - Peles de peleteria, em bruto. 

CAPÍTULO 44 

MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E MANUFATURAS DE MADEIRA 

44.01 - Lenha em qualquer forma; resíduos de madeira, inclusive serragem. 
44.02 - Carvão vegetal ' (inclusive carvão de cascas e caroços de frutos). aglomerados 

ou não. 
44.03 - Madeira em bruto, inclusive descascada ou simplesmente desbastada. 
44.04 - Madeira simplesmente esquadria da . 
44.05 - Madeira simplesmente serrada longitudinalmente. cortada ou desenrolada. de espes

sura superior a cinco milímetros. 
44 . 07 - Dormentes de madeira para vias férreas. 
44.09 - Arcos de madeira; estacas fendidas, estacas e cavilhas aguçadas. não serradas 

longitudinalmente; madeira em lâminas ou fitas; lascas utilizadas na preparação 
de vinagre ou para clarificação de líquidos. 
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CAPÍTULO 63 

ROUPAS USADAS E TRAPOS 

63.01 - Vestuário c acessórios, mantas, roupa de uso doméstico e artigos para guarnição 
de interiores (diferentes dos compreendidos nas posições 58.01, 58.02 e 58.03), 
de matérias têxteis, calçado, chapéus, barretes e toucados de qualquer matéria, 
com evidentes sinais de uso e apresentados a granel ou em fardos, sacos ou 
embalagens semelhantes. 

63.02 - Trapos (novos ou usados), cordéis, cordas e cabos, em resíduos ou em artigos 
inutilizados. 

CAPíTULO 67 

PENAS E PENUGEM PREPARADAS E ARTIGOS DE PENAS E PENUGEM; 
FLORES ARTIFICIAIS; MANUFATURAS DE CABELOS; LEQUES 

61.03 - Cabelo penteado, tinto, frisado ou de outra forma preparado; lã e pélos de ani
mais preparados para a confecção de postiços e semelhantes. 

CAPíTULO 72 

MOEDAS 

72.01 - Moedas. 

CAPíTULO 73 

FERRO FUNDIDO, FERRO MACIO E AÇO 

73.03 - Sucata e desperdícios de ferro ou de aço. 

CAPÍTULO 89 

NA VEGAÇAO MARíTIMA E FLUVIAL 

39. M - Embarcações condenadas como inúteis para a navegação. 

CAPíTULO 99 

OBJETOS DE ARTE, DE COLEÇÕES E DE ANTIGUIDADES 

99. O 1 - Quadros, pinturas e desenhos executados, inteiramente à mão, com exclusão dos 
desenhos industriais da posição 49.06 e dos artigos manufaturados decorados 
à mão. 

99.02 - Gravuras, estampas e litografias originais. 
99.03 - Obras originais da arte estatuária e de escultura, de qualquer matéria. 
99.04 - Selos postais e semelhantes (cartões postais e envelopes postais com franquia 

impressa, marcas postais, etc.), estampilhas fiscais e semelhantes. usados ou não, 
mas que não tenham curso legal. nem estejam destinados a tê-lo no pais de 
destino. 

99.05 - Coleções e espécimes para coleções de zoologia, botânica, mineralogia e anatomia; 
objetos para coleções de valor histórico, arqueológico, paleontológico, etnográfico 
e numismático. 

99.06 - Objetos de antiguidade de mais de um século. 
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11 .08 - Amidos, féculas e inulina (1). 
11. 09 - Glúten e farinha de glúten, inclusive torrados (l). 
12.07 - Plantas, partes de plantas, sementes e frutos, das espécies utilizadas principal

mente em perfumaria, em medicina ou como inseticida, parasiticida e semelhantes, 
inclusive cortados, esmagados ou pulverizados, frescos . (2); Idem secos (1). 

12.08 - Alfarrõba fresca (2); alfarrõba sêca, mesmo em pedaço ou em pó, e caroços 
de frutos e produtos vegetais empregados principalmente na alimentação humana, 
não especificados nem compreendidos em outra parte (1). 

15.01 - Banha e outras gorduras de porco, prensadas ou fundidas, gordura de ave de 
capoeira, prensada ou fundida ( 1) . 

15.12 - Gorduras animais ou vegetais, total ou parcialmente hidrogenadas ou solidificadas 
ou endurecidas por qualquer outro processo, mas sem preparo posterior (2). 

15.14 - Espermacete em bruto (2). 
15.15 - Cêras de abelhas e de outros insetos, em bruto (2). 
15.16 - Cêras vegetais, em bruto (2). 
16.01 - Embutidos de carne, de miúdos comestíveis ou de sangue (1). 
17.01 - Açúcar de beterraba e de cana, em bruto quando não em tabletes (3 a). 
19.03 - Massas alimentícias (1). 
19.04 - Tapioca, inclusive a de fécula de batata (1). 
19.06 - Hóstias (2). 
19.07 - Pão, bolachas e outros produtos comuns de padaria, sem adição de açúcar, mel, 

ovos, gorduras, queijo ou frutas (1). 
19.08 - Produtos de padaria não compreendidos na Posição anterior, produtos de paste

laria e de biscoitaria, inclusive com adição de cacau em qualquer proporção (1). 
20.05 - Doces e pastas de frutas, compotas e geléias, obtidos por cozimento, com ou sem 

adição de açúcar (1). 
20.06 - Frutas preparadas ou conservadas por qualquer outro processo, com ou sem 

adição de açúcar ou de álcool ( 1) . 

22.01 - Água, águas minerais naturais, gêlo e neve (2). 
23.07 - Preparações forrageiras adicionadas de melaço ou açúcares (2); alimentos prepa

rados para animais e outras preparações utilizadas na alimentação de animais, 
estimulantes, etc. (1). 

24.02 - Outros do inciso 5 (1). 
25.01 - Sal-gema, sal de salinas, sal marinho, sal de mesa, cloreto de sódio puro, mesmo 

triturados ou refinados (1); águas-mães de salinas e água do mar (2). 
25.03 - Enxõfre (3 c). 
25.27 - Esteatite natural em bruto, desbastada ou simplesmente serrada (2). 
27.10 - Oleo de destilação do petróleo ou de xistos e preparações não especificadas nem 

compreendidas em outras Posições da Tabela, com uma proporção de óleo de 
petróleo ou de xistos igualou superior a 70% em pêso, e nas quais êstes óleos 
constituam o elemento base (gasolinas, querosenes, óleos combustíveis, óleos lubri
ficantes, graxas lubrificantes, óleos para transformadores, líqUidos para trans
missões e freios hidráulicos, etc.) (4). 

29.43 - Éteres e ésteres de açúcares e seus sais, diferentes dos produtos das Posições 29.39. 
29.41 e 29.42 (2). 

37.03 - Papéis, cartolinas e tecidos, sensibilizados e impressionados (2). 
40.15 - Resíduos, pó e fragmentos de borracha endurecida (2). 
45.01 - Cortiça natural em bruto e residuos de cortiça (2). 
'i9.07 - Selos postais, estampilhas fiscais e semelhantes, não obliterados, com curso legal 

ou a tal destinados no pais de destino; papel selado, notas de banco (2). 
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c - POSIÇõES DA NOMENCLATURA DE BRUXELAS INCLUíDAS 
NA TABELA COM A INDICAÇAO DE "NAO TRIBUTADOS" 

(ORDEM ALFABÉTICA) 

Aduelas, serradas ou não nas duas 
fa .. l:s princ:pais, mas sem qual que 1 

outro trabalho ................... 4·1. O') 

Agricultura, horticultura e jardinagem. 
(Vide Ferramentas manuais para) 82.01 

Ãlbuns ou livror de estampas c álbuns 
para desenhar ou colorir, brochados, 
cartonados ou encadernados, para 
crianças. com exclusão dos classifi
cados como brinquedos no Capítulo 
97 .............................. 49.03 

A 

Armas de guerra (diferentes das com
preendidas nas Posições 93 . O I e 
93.02) .......................... 93.03 

Automotrizes (inclusive autocarris) e 
os veículos de motor para conserva-
ção e inspeção de linhas férreas ., 86.04 

Automóveis e carros blindados de com
bate, com ou sem armamentos. e 
respectivas partes e peças separa-
das ............................. 87.08 
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Enxadas, pás, alviõcs, picaretas, enxa
dões, forquilhas, ancinhos e 9ada
nhosl machados, podões e ferramen
tas semelhantes com gume; foices e 
foicinhas. facas para cortar feno ou 

E 

palha. tesouras para gramas. cunhas 
e outras ferramentas manuais. para 
agricultura. horticultura e jardina-
gem ............................ 82.01 

- 371 



J 

Jornais c publicações periódicas, im-
pressos, inclusive ilustrados ...... 49.02 
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Malte, inclusive torrado ............ 11 .07 

Manufaturas de pedras. (Vide Parale-
lepi pedos, etc. ) .. . . . . . . . . . . . . . .. 68 . 01 

Música manuscrita ou impressa, ilus-
trada ou não, inclusive encadernada 

.. 

M 

(com exclusão dos livros, catálogos, 
etc., impressos, cujas notações musi
cais sejam acessórias em relação ao 
t('xto. ou apenas constituam citações 
ou ('xemplos, das Posições 49.01 
ou 49. 11 ) ...................... 49.04 
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R 

Revistas, magazines e outros periódi
cos. (Vide Jornais e publicações pe-
riódicas, etc. ) ................... 49 .02 
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v 
Vagões-oficinas, vagões de serviço, 

para vias férreas ............... 86.06 
Veículos com motor para conservação 

e inspeção d~ linhas férreas ...... 86 . 04 
Veículos sem motor para conservação 

e inspeção dc linhas férreas ...... 86.06 
Viaturas-correios, viaturas sanitárias, 

viaturas celulares, viaturas de en
saios e demais viaturas especiais, 
para vias férreas ................ 86.05 
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PARTE IV 

NOTAS INTERPRETATIVAS DA TABELA 



Alínea I 

PRODUTOS DO REINO ANIMAL 

CAPÍTULO 03 

PEIXES. CRUST ACEOS E MOLUSCOS 

Nota: 

13-1) O presente capítulo não compreende: 

a) as carnes dos mamíferos marinhos (posição 02.06); 
b) o caviar e seus sucedâneos (posição 16.04). 

CAPÍTULO Oi 

LEITE E PRODUTOS LACTEOS. OVOS DE AVE; MEL NATURAL 

Notas: 

(4-1) Considera-se como leite tanto o desnatado como o integral. o leite batido. o uh&
beurre'·. o sõro de leite (lactoserum). o leite coalhado. o "kephir". o iogurte e demais leites 
fermentados por processos semelhantes; 

(4-2 O leite e creme pasteurizados, esterilizados ou peptonizados, não se consideram 
como conservados na acepção da posição Oi. 02. 

Alínea n 

PRODUTOS DO REINO VEGETAL 

CAPíTULO 07 

LEGUMES. HORTALIÇAS. PLANTAS. RAíZES E TUB~RCULOS ALIMENTíCIOS 

Nota: 

(7 -1) A posição 07.04 n50 compreende: 
a) grãos de leguminosas. secos; 
b) pimentões-doces (CapsiLum grossum) em pó (pOSição 09.04); 
c) farinhas dos legumes secos (pcsição 11.03); 
d) farinhas. sêmolas e flocos de batata (posição 11.05). 

Ressalvadas as disposições precedentes. na aplicação da posição 07.04. a designação 
"legumes e hortaliças" abrange igualmente os cogumelos comestíveis. trufas. azeitonas. alca
parras, tomates, batatas. beterrabas para salada, pepinos, abóboras, cabaças, cabacinhas e 
berinjelas, pimentões-doces (Capsicum grossum). funcho. salsa. cerefóLo. estragão, agrião. 
manjerona. rábanos e alhos. 
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(12-2) A posição 12.07 compreende, entre outras, as plantas e partes de plantas 
das seguintes espécies: manjericão, borragem. hissôpo, diversas espécies de menta. alecrim, 
arruda. salva e absinto. 

Estão excluídos desta pO/iição: 

a) sementes e frutos oleaginosos; 
b) produtos farmacêuticos do capítulo 30; 
c) artigos de perfumaria e de toucador do capitulo 33; 
d) desinfetantes. inseticidas. fungicidas. herbicidas e produtos semelhantes da po

siJ;ão 38.11; 
e) sementes de beterraba. de prado. de flõres ornamentais. de hortaliças. de árvores 

frutíferas ou florestais. de ervilhaca e de tremõço; grãos de leguminosas. sementes de espe
ciarias de outros produtos do C;:Jpítulo 9 e os cereais. 

C.l\PÍTULO 13 

MATÉRIAS-PRIMAS VEGETAIS PARA TINTURARIA OU CURTUME; GOMAS" 
RESINAS E OUTROS SUCOS E EXTRATOS VEGETAIS 

Nota: 

(13-1) Os extratos de alcaçuz. piretro. lúpulo. aloé e ópio são considerados como 
sucos e extratos vegetais (posição 13.03). 

Não estão compreendidos na posição 13.03: 

a) extratos de qlqlÇUZ que contenham. mais de 10% (dez por cento). em pêso. de 
açúcar ou que se apresentem como produtos de confeitaria (posição 17.04); 

b) extratos de malte (posição 19.01); 
c) extratos de café. de chá ou de mate (posição 21.02); 
d) sucos e extratos vegetais. adicionados de álcool. que constituam bebidas e os pre

parados alcoólicos compostos de extratos vegetais (chamados "extratos concentrados") para 
o fabrico de bebidas (capítulo 22); 

e) cânfora natural (posição 29.13) e glicirrizina - posição 29.41; 
f) medicamentos - posição 30.03; 
g) extratos tanantes ou tintoriais (posições 32.01 ou 32.04); 
h) óleos essenciais e resinóides (posição 33.01). águas destiladas aromáticas e solu

c,,;óes aquosas de óleos essenciais (posição 33.05): 
i) borracha. balata. guta-percha c goma naturais semelhantes (posição 40.01). 

Alínea In 

GORDURAS E óLEOS ANIMAIS E VEGETAIS; PRODUTOS DE SUA DISSOCIAÇAO; 
GORDURAS ALIMENTíCIAS ELABORADAS; c:r~RAS DE ORIGEM ANIMAL 

OU VEGETAL 

CAPÍTU!'.-O 15 

GORDURAS E óLEOS. ANIMAIS E VEGETAIS; PRODUTOS DE SUA DISSO
CIAÇÃO; GORDURAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; Cf:RAS DE ORIGEM 

ANIMAL OU VEGETAL 

Notas: 

(15-1) O presente capítulo não compreende: 

a) toucinho e gordura de porco e de aves de capoeira. não prensados nem fundidos; 
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---- --------

CApITULO 19 

PREPARAÇOES Â BASE DE CEREAIS. FARINHAS OU F~CULAS; PRODUTOS 
DE PASTELARIA 

Notas: 

( 19-1) ~ste capítulo não compreende: 

a) preparações para alimentação infantil ou para usos dktéticos ou culinários à base 
de farinhas. féculas ou extratos de malte. contendo. em pêso. 50% (cinqüenta por cento) ou 
mais de cacau (posição 18.06); 

b) produtos à base de farinhas ou de féculas especialmente preparados para a alimen~ 
tação de animais (posição 23.07); 

c) preparações farmacêuticas (capítulo 30). 

(19-2) As preparações dêste capítulo. à base de farinhas de frutas ou de legumes. são 
consideradas como produtos semelhantes aos elaborados à base de farinhas de cereais. 

CAPÍTULO 20 

PREPARAÇOES DE LEGUMES. DE HORTALIÇAS. DE FRUTAS E DE OUTRAS 
PLANTAS OU DE PARTES DE PLANTAS 

Notas: 

(20-1) O presente capitulo não compreende: 

a) os legumes. as hortaliças e frutas preparadas ou conservadas pelos processos referi
dos nos capítulos 7 e 8; 

b) as geléias e pastas de frutas açucaradas. apresentada~ sob a forma de confeitos 
(pOSição 17.04), ou de produtos de chocolate (posição 18.06). 

(20.2) Os legumes e as hortaliças considerados nas posições 20.01 e 20.02 são aquêles 
que. sob outra apresentação. estão classificados na posição 07.04. incluídos os produtos 
citados no último parágrafo da nota do capitulo 7. 

(20~3) As plantas e partes de plantas comestiveis conservadas em xaropes, tais como 
o gengibre e a angélica. correspondem à posição 20.06: as amêndoas, as nozes e os amendoins 
torrados são classificados, igualmente, na posição 20.06. 

(20-4) Os sucos de tomate. cujo teor, em pêso. de extrato sêco. seja de 7% (sete 
por cento) ou mais. são claSSificados na posição 20.02. 

CApITULO 21 

PREPARAÇCES ALlMENTICIAS DIVERSAS 

Notas: 

(21-1) O presente capítulo não compreende: 

a) as misturas de legumes e hortaliças da posição 07.0i; 
b) os sucedâneos de café. torrados. contendo café em qulaquer proporção (posição 

09.01); 
c) as especiarias e outros produtos das posições 09.04 a 09.10; 
d) as leveduras que constituam medicamentos da posição 30.03. 

(21-2) Os extratos dos sucedâneos a que se refere a precedente nota (21~1), b estão 
compreendidos na posição 21.02. 
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CAPÍTULO 7.7 

COMBUSTIYElS MINERAIS, ÓLEOS lYIINERAIS E PRODUTOS DE SUA DESTI
LAÇÃO; MATBIUAS BETUMINOSAS; Cf<:RAS MINERAIS 

Notas: 

(27-1) O presente capítulo não compreende: 

a) os produtos orgânicos de constituição química definida, apresentados isoladamente 
(caplMo 29); 

b) os m.edicamentos da posição 30.03, 

(27-2) Estão compreendidos na posição 27.07, não só os óleos e outros produtos pro
cedentes da destilação dos alcatrões de hulha a alta temperatura. mas também os produtos 
semelhantes cujos componentes aromáticos predominam em pêso sõbre os não aromáticos 
e obtidos por destilação de alcatrões de hulha a baixa temperatura ou de outros alcatrões 
minerais, por ciclização do petróleo, ou por qualquer outro processo. 

(27-3-) Os têrmos «óleos de petróleo ou de xistos», empregados no texto da posição 
27.10, devem considerar-se como de aplicação não só aos óleos de petróleo ou de xistos, mas 
também aos óleos semelhantes, cujos componentes não aromáticos predominam em peso 6Ôbre 
os aromáticos, qualquer que seja o processo de obtenção. 

(27-4) Estão compreendidos na posição 27.13 não s6 a parafina e os outros pro
dutos nêle mencionados mas também os produtos semelhantes obtidos por sintese ou por 
qualquer outro processo. 

AIíne4 IX 

PRODUTOS DAS INDÚSTRIAS QUíMICAS E DAS INDÚSTRIAS CONEXAS 

Notas: 

(IX-I) - a} Com exceção dos minérios de metais radioativos, qualquer produto que 
responda ao texto especifico de uma das posições 28.50 ou 28.51 deverá ser cla$slfkado 
em tal posição e não em nenhuma outra da Tabela: 

b} Com reserva das disposições da letra (a) anterior, qualq\ler produto que responda 
ao rexto específico de uma das po~ições 28.49 ou 28. 52 deverá ser classificado em tal 
posição e não em nenhuma outra da presente Alínea. 

(IX-2) Sem prejuízo das disposições da npta (IX-I) anterior, qualquer produto 
que, por sua apresentação em forma de <;Ioses Ou por set! acondicionamento para a venda 
a varejo, deva incluir-se çm uma das posições 30,03, 30.0'1:, 30.05· 32.09, 33,06, 35.06, 
J7 . 08 ou 38. 11, deverá ser dassificado na referida posição e em nenhuma outra da 
Tabela. 

FRODUTOS 
ORGÂNICOS 

Notas: 

CAPÍTULO 28 

QUIMICOS INORGÂNICOS; COMPOSTOS INORGANICOS OU 
DE METAIS PRECIOSOS, DE ELEMENTOS RADIOATIVOS, 

DE METAIS DAS TERRAS RARAS E DE ISóTOPOS 

(28-1) Salvo as exceções constantes do texto de algumils posições, estão compreen
didos no presente capitulo unicamente: 

a) os elementos químicos isolados ou os compostos de constituição quimica definida, 
apresentados isoladamente, mesmo contendo impurezas; 
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o têrmo "isótopos" mencionado anteriormente e nas pOSlçoes 28.50 e 28.51, esten
de-se aos isótopos enriquecidos, com exclusão, porém, dos elementos químicos que existam 
na natureza em estado de isótopos puros. 

(28-7) Classificam-se na posição 28.55 os ferro-fósforos se contiverem, em pêso, 
15% (quinze por cento) ou mais de fósforo e os cuprofósforos que contenham, em pêso, 
mais de 8% (oito por cento) de fósforo. 

CAPÍTULO 29 

PRODUTOS QutMICOS ORGÂNICOS 

Notas: 

(29-1) Salvo as exceções constantes do texto de algumas de suas posições, estão 
compreendidos no presente capitulo unicamente: 

a) os compostos orgânicos de constituição química definida apresentados isolada
mente, mesmo contendo impurezas; 

b) as misturas de isõmeros de um mesmo composto orgânico, mesmo contendo im
purezas; 

e) os produtos das posições 29.38 a 29.42, inclusive. os éteres e ésteres de açúcares 
e seus sais da posição 29.43 e os produtos da posição 29.44. mesmo de constituição química 
não definida; 

d) as soluções aquosas dos produtos das letras (a), (b) e (e) anteriores; 
e) as demais soluções dos produtos das letras (a). (b) ou (e). desde que estas 

soluções constituam um modo de acondicionamento usual e indispensável. exclusivamente 
determinado por motivo de segurança ou por necessidade de transporte. e que o solvente 
não torne o produto próprio para usos especiais de preferência à sua aplicação geral; 

t) os produtos das letras anteriores (a). (b). (e). (d) ou (e). quando adicionados 
de estabilizante indispensável à sua conservação ou transporte; 

g) os sais de diazõnio. os arilidos normalizados utilizados como copulantes para êstes 
sais, bem como as bases sólidas para corantes azóicos normalizados. 

(29-2) O presente capítulo não compreende: 
a) os produtos classificados na posição 15.04 e a glicerina (posição 15.11); 
b) o álcool etílico (poSições 22.08 e 22.09); 
c) os produtos brutos da destilação da hulha. dos alcatrões minerais. dos óleos de 

petróleo ou de xisto e os demais produtos brutos compreendidos no capítulo 27; 
d) os compostos de carbono mencionados na nota 28-2; 
e) a uréia com teor em nitrogênio igualou inferior a 45% (quarenta e cinco por 

cento). em pêso, em estado sêco, classificada no 'Capítulo 31, como fertilizante mineral 
ou quimico nitrogenado. ou especificamente na posição 31.05. conforme o seu acondicio
namento; 

f) as matérias corantes de origem vegetal ou animal (posição 32.04), as matérias 
corantes orgânicas sintéticas, os produtos orgânicos sintéticos do tipo dos utilizados como 
·«luminóforos». os produtos dos tipos chamados «agentes de branqueamento ótico:., fixáveis 
nas fibras, e o indigo natural (posição 32.05), bem como os corantes apresentados em 
fôrmas ou recipientes para a venda a varejo (posição 32.09); 

g) o metaldeid,), a hexametilenotetramina e produtos análogos, apresentados em ta
bletes, botões ou formas semelhantes que se destinem a ser utilizados como combustívei~. 
bem como os combustíveis líquidos do tipo dos utilizados em isqueiros. apresentados em 
recipientes de capacidade igualou inferior a 300 cm3 (posição 36.08); 

Iz) os produtos extintores apresentados como cargas para aparelhos extintores ou 
i!m granadas extintoras da posição 38.17; os produtos desitnados a eliminar a tinta de 
escrever, acondicionados em recipientes para a venda a varejo. compreendidos na posição 
38.19; 

i) os elementos de ótica. especialmente os de tartarato de etilenodiamina (posição 
90.01) . 
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Para a aplicaç1ío destas disposições e da nota 3.d) dêste capítulo sllo coruliderados: 

A) Como produtos sem misturar: 

] ) as soluções aquosas de produtos não misturados; 
2) todos os produtos compreendidos nos capitulos 28 e 29 (com exclusão dos me~ 

tais preciosos coloidais); 
3) os extratos vegetais simples da posição 13.03, simplesmente graduados ou dis~ 

solvidos em qualquer solvente; 

B) Como produtos misturados: 

1) as soluções e suspensões coloidais '( com exclusão do enxôfre coloidal); 
2) os extratos vegetais obtidos por tratamento de misturas de substâncias vegetais; 
3) os sais e as águas concentradas obtidos por evaporação das águas minerais na~ 

turais. 

(30~2) O presente capitulo não compreende: 

a) as águas destiladas aromáticas e soluções aquosas de óleos essenciais para usos 
medicinais (posição 33.05); 

b) os dentifrícios de qualquer espécie. incluídos os que tenham propriedades pro fi-
láticas ou terapêuticas. que se devem considerar classificados na posição 33.06; 

c) os sabões medicinais da posição 34.01. 

(30~3) Na posição 30.05 só estão compreendidos: 

a) os categutes e outras ligaduras, esterilizados, para suturas cirúrgicas; 
b) as laminárias esterilizadas; 
c) os hemos táticos reabsorviveis esterilizadas. para a cirurgia e a odontologia; 
d) as preparações opacificantes para exames radiográficos. bem como os reagentes 

<le diagnósticos destinados a serem empregados sôbre o paciente (exceto os compreen
didos na posição 30.02) que sejam produtos sem misturar. apresentados em doses. ou en
tão. produtos misturados, próprios para os mesmos usos; 

e) os cimentos e outros produtos para obturação dentária; 
f) os estojos e caixas de farmácia sortidos. para primeiros socorros. 

CAPÍTULO 31 

ADUBOS E FERTILIZANTES 

Notas: 

(31 ~ 1) Salvo no caso de se apresentarem acondicionados, na forma prevista na po
sição 31.05. os fertilizantes minerais ou químicos, nitrogenados. compreendem unicamente: 

a) os produtos seguintes: 

19 ) o nitrato de sódio com teor de nitrogênio inferior ou igual a 16%; 
29 ) o nitrato de amônio. mesmo puro; 
39 ) o sulfonitrato de amônio, mesmo puro; 
49 ) o nitrato de cálcio com teor de nitrogênio inferior ou igual a 16%; 
59) o sulfato de amônio. mesmo puro; 
69 ) o nitrato de cálcio e magnésio. mesmo puro; 
79 ) a cianamida cálcica com teor de nitrogênio inferior ou igual a 25%, 

impregnada ou não de óleo; 
89 ) a uréia com teor de nitrogênio inferior ou igual a 45%. 

b) os fertilizantes que consistam em misturas dos produtos citados na precedente 
letra a (sem ter em conta os teores limites indicados para os referidos produtos); 
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CAPíTULO 32 

EXTRATOS TANANTES E TINTORIAIS; TANINOS E SEUS DERIVADOS; 
MAT~RIAS CORANTES. CORES, TINTAS E VERNIZES; MASTIQUES; TINTAS 

DE ESCREVER E IMPRESSAO 

Notas: 

(32-1) O presente capítulo não compreende: 

a) os produtos de constituição quimica definida apresentados isoladamente. com ex
clusão dos que correspondem às especificações das posições 32,04 ou 32.05. dos produtos 
inorgânicos da classe dos utilizados corno "luminóforos" (posição 32.07) e das tintas 
preparadas para tingir em formas ou recipientes para a venda a varejo da posição 32.09. 

b j os derivados proteicos dos taninos (posições 35. O 1 a 35.04 inclusive) . 

(32-2) As misturas de sais de diazõnio estabilizados e de copulantes. estudadas para 
a produção. sõbre fibra. de matérias corantes azóicas insolúveis. devem considerar-se com
preendidas na posição 32.05. 

(32-3) Consideram-se compreendidas. igualmente. nas posições 32.05. 32.06 e 32.07. 
as preparações à base de matérias corantes sintéticas orgânicas. de lacas corantes ou de 
outras matérias corantes do tipo das utilizadas para colorir na massa matérias plásticas 
artitcias. borrachas e outras matérias semelhantes· cu mesmo destinadas a entrar na com
posição de preparações para impressão de têxteis. Estas posições não compreendem. no 
entanto. os pigmentos preparados mencionados na posição 32.09. 

(32-4) As soluções (exceto os colódios). em solventes orgânicos voláteis. dos pro
dutos mencionados no texto das posições 39.01 a 39.06. devem considerar-se compreen
didas na posição 32.09, quando a proporção do solvente seja supe,rior a 50% (cinqüenta 
por cento) do pêso da solução. 

(32-5) Para os fins dês te capitulo. a expressão "matérias corantes" não abrange os 
produtus dos tipos utilizados corno matérias de carga nas tintas a óleo. mesmo quando os 
referidos produtos possam igualmente ser utilizados corno pigmentos corantes nas tintas 
à água. 

(32-6) Para os fins da aplicação da posição 32.09. só se consideram como "fõlhas 
para marcar a fogo" as fôlhas delgadas do tipo das empregadas. por exemplo. na enca
dernação e para marcar couros e forros de chapéus. e constituidas por: 

a) pós metálicos impalpáveis (inclusive de m('~ais preciosos) ou mesmo pigmentos 
aglomerados por meio de cola. gelatina ou outros aglutinantes; 

b) pós metálicos impalpáveis (inclusive de metais preciosos) ou mesmo pigmentos 
depositados sôbre fõlhas de qualquer matéria que lhes sirvam de suporte. 

CAPÍTULO 33 

óLEOS ESSENCIAIS E RESINóIDES; PRODUTOS DE PERFUMARIA. 
DE TOUCADOR E COSMÉTICOS 

Notas: 

(33-1) O presente capitulo não compreende: 

a) as preparações alcoólicas compostas (chamadas "extratos concentrados") para 
fabrico de bebidas. da posição 22.09; 

b) os sabões (posição 34. O 1 ) ; 
c) a essência de terebintina e os demais produtos da posição 38.07. 

(33-2) A posição 33.06 deve considerar-se extensiva aos demais produtos. inclusive 
sem misturar (diferentes dos da posição 33.05). próprios para serem utilizados como pro
dütos de perfumaria. de tou'cador ou cemo cosméticos e acondicionados para a venda a 
varejo. 
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(36-2) A posição 36.08 compreende somente: 

a} o mctaldeído, a hexametilenotetramina e os produtos semelhantes apresentados em 
tabl?tes, bastonetes e formas semelhantes, para utilização corno combustíveis, bem corno 
os combustíveis à base de álcool e Os demais combustíveis preparados semelhantes, apre
sentados em estado sólido ou p2StosO; 

b} os combustiveis líquidos (essência de petróleo, etc.) para isqueiros ou acendedores, 
apresentados em recipientes de capacidade igualou inferior a 300 centímetros cúbicos; 

c) os cirios e archotes de resina, os fachos e semelhantes. 

CAPÍTULO 37 

PRODUTOS PARA FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA 

Notas: 

(37-1 ) 

(37-2) 

l!:ste capitulo não compreende os resíduos nem os artigos de refugo. 

A posição 37.08 compreende unicamente: 

a) os produtos químicos misturados para usos fotográficos, tais corno: reveladores, 
fixadores, viradores, emulsões, etc.; 

b) os produtos puros para os mesmos usos, dosados ou não, mas acondicionados para 
a venda a varejo e prontos para serem utilizados. 

Estão excluídos da posição 37.08 os vernizes, cobs e preparações semelhantes que 
llcgu~m o seu regime próprio. 

CAPÍTULO 38 

PRODUTOS DIVERSOS DAS INDüSTRIAS QUíMICAS 

Notas: 

(38-1) O presente capítulo não cempreende: 

a) os produtos de constituição qUÍmÍca definida, apresentados isoladamente, distintos 
dos citêldos a seguir: 

1') a grafita artificial (posição 38.01); 
2') os desinfetantes, insctieidêls. fungicidéls, herbicidas, raticidas, antipara

sit;irios e semelhantes, apresentéldos nas formas ou recipientes previstos na p:Jsi
ção 38.11; 

3") cs produtos extintores apresentados como cargas para aparelhos extin
tores ou em granadas extintoras (posição 38. 17) ; 

4°) os produto3 cotados nas seguintes notas: (38-2) a, (38-2) c, (38-2) d 
e (38-2) f; 

b) os medi-célmentos (posição 30. az·) . 
(38-2) Consideram-se compreend:dos na pos;ção 38. 19 e não em outra posição da 

Tabela: 
n) os cristnls cultivados de sais halogenCl.dost de metais alcalinos ou alcalino-terrosos, 

ou d2 óxido cl~ magné,sio (exceto os elementos de ótica) de um pêso unitário superior ou 
igual a 2,5 g1'6111aS; 

b) os óieos de fúsel; 
c) os produtos .. apagadores de tinta de escrever", acondicionados em recipientes para 

ti vcnda a varejo; 
d) os prodULOS para corrcç50 de estêncil. acondicionados em recipientes para a 

venda a varejo; 
e) os pirômetros fusíveis cerâmicos para o contrôle da temperatura dos fornos; 
f) o G~sso especialmente preparado para dentista. 
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d) chapas. fôlhas. películas e tiras (diferentes das classificadas na pOSlçao 51.02 
pela nota 4 do capítulo 51). mesmo impressas ou trabalhadas de outra forma em sua 
superfície. e artigos acabados de forma quadrada ou retangular. obtidos por simples corte, 
sem outro trabalho. destas chapas. fôlhas. películas e tiras; 

e) resíduos e fragmentos de manufaturas. 

CAPÍTULO 40 

BORRACHA NATURAL OU SINTÉTICA, BORRACHA ARTIFICIAL E MANU
FATURAS DE BORRACHA 

Notas: 

(40-1) Salvo disposições em contrário. a denominação "borracha" abrange. em tôdas 
as Alineas da Tabela em que fôr usada, os produtos seguintes. mesmo vulcanizados. endu

recidos ou não, ainda que regenerados: borracha natural, balata. guta-percha. gomas naturais 
semelhantes. borrachas sintéticas. borracha artificial derivada dos óleos. 

(40-2) Éste capítulo não abrange os produtos a seguir mencionados. constituídos por 
borracha e matérias têxteis, incluídos geralmente na Alínea XIV: 

a) tecidos e artigos de malharia. elásticos, bem come os demais tecidos elásticos e 
os artigos dêstes tecidos; 

b) tubos para bombas e tubos semelhantes. de matérias têxteis. impermeabilizados 
por um revestimento interior de borracha; 

c) demais tecidos impregnados, revestidos, cobertos ou estratificados com borracha 
(exceto os produtos das posições 40.06 e 40. 10) : 

19
) de um pêso por m2 igualou inferior aI. 500 gramas; 

2Q
) de um pêso por m2 superior aI. 500 gramas e que contenham. em pêso. 

mais de 50% (cinqüenta por cento) de matérias têxteis. assim como os artigos 
fabricados com os tecidos referidos; 

d) feltros impregnados ou cobertos de borracha que contenham em pêso mais de 50% 
(cinqüenta por cento) de matérias têxteis. assim como os artigos fabricados com os rere~ 
ridos feltros; 

e) "falsos tecidos" impregnados ou cobertos de borracha ou que contenham borracha 
como aglomerante, e nos quais as matérias têxteis representem mais de 50% (cinqüenta por 
cento) do pêso total, assim como os artigos déstes tecidos; 

f) as mantas de fios têxteis paralelizados e aglomerados entre si por meio de bor
racha. qualquer que seja seu pêso por m2. assim como os artigos fabricados com estas 
mantas. 

As fôlhas. chapas ou tiras formadas por uma ou várias camadas de tecidos. e uma ou 
várias camadas de espuma de borracha esponjosa ou celular, classificam-se, contudo. em 
todos os casos, neste capítulo; igualmente. os artigos fabricados com estas fôlhas. chapas 
ou tiras devem considerar-se como artigos de borracha e não como artigos têxteis. 

(40-3) Estão excluídos. igualmente, do presente capítulo: 

a) calçado e suas partes, do capítulo 64; 
b) artigos de chapelaria e suas partes, incluídas as toucas de banho. do capítulo 65; 
c) partes e peças avulsas de borracha endurecida para máquinas e aparelhos mecâ

nicos e elétricos. assim como todos os objetos ou partes de objetos de borracha endurecida 
para usos eletrotécnicos, que são classificad03 na Alínea XIX; 

d) artigos compreendidos nos capítulos 90, 92, 94 e 96; 
e) jogos, brinquedos e artigos para esporte (exceto as luvas para esporte e os 

artigos mencionados na posição 40. 11) (capítulo 97); 
f) botões, canetas, piteiras e semelhantes, pentes. assim como os demais artigos abra~ 

gidos pelo capítulo 98. 

~ .• 399 



NOTAS INTERPRETATIVAS DA TABELA 

(41-2) A expressão couro artificial ou reconstituído", em tôdas as Alíneas da Ta. 
bela, em que se emprega, refere-se às matérias mencionadas na posição 41.10. 

CAPÍTULO 42 

MANUFATURAS DE COURO; ARTIGOS DE SELEIRO, DE CORREEIRO 
E DE VIAGEM; BôLSAS, CARTEIRAS, PORTA-MOEDAS E ESTOJOS; TRIPAS 

MANUFATURADAS 

Notas: 
(42-1) J::ste capítulo não compreende: 

a) categute e demais ligaduras esterilizadas para sutura clrurgica (posição 30.05); 
b) vestuário e seus acessórios (exceto luvas) de couro, fonados interiormente de 

peleteria natural ou artificial, bem como vestuários e acessórios de couro que tenham 
partes exteriores de peleteria natural ou artiÍí'cial, quando estas partes não sejam apenas 
simples guarnições (posição 43.03 ou 43.04, segundo os casos): 

c) sacos de embalagens e semelhantes de tecidos de malha da Alínea XIV; 
d) artigos do capítulo 64; 
e) chapéus e demais toucados, e suas partes, do epítulo 65; 
f) chicotes, rebenques e demais artigos da posição 66.02; 
g) cordas para instrumentos music<Jis, peles para tambores e instrumentos semelhantes, 

bem como as demais partes de instrumentos de músfc<J (pOSição 92.09 ou 92.10); 
h) móveis e suas partes (capítulo 94); 
i) jogos, brinquedos e artigos de esporte do capítulo 97; 
j) botões, abotoaduras, etc., da posição 98. O 1 Oll do capítulo 71. 

(42-2) Os artigos não acabados d<JS m<Jnufaturas mencionad<Js neste capitulo elas
sifkum-se com os artigos aC<lbados correspondentes, desde que tenham as car<Jcterísticas 
dê3tes últimos. 

(42-3) As luvas (inclusive luvas para esporte e de proteção), os aventais e outros 
artigos especiais de proteção individual para qualquer profissão, os suspensórios, cintos, 
cinturões, talabartes, pulseü'as para relógio, de couro n2tural, artificial ou reconstituído, 
ciassificam-se na posição 42.03. 

CAPÍTULO 43 

PELETERIA E SUAS MANUFATURAS; PELETERIA ARTIFICIAL 

JVotas: 

(43-1) A designação "pektcria", em tõdas os Alíncéls da Tabela em que fôr empre-
gada, refere-se às peles curtidas ou preparadéls, sem d;:pilar, de todos os animais. 

(43-2) Êste capitulo não compreende: 

a) peles e partes de peles de aves providas de suas penas ou penugem (posição 67.01); 
b) luvas confeccionadas com peleteria natural ou artificial e com couro (posição 

42.03); 
c) artigos do clpítulo 64; 
d) chapéus e demais toucados, e suas partes, do capítulo 65; 
e) jogos, brinquedos e artigos de esporte, do capítulo 97. 

(43-3) Consideram-se «mantas, sacos, cruzes, trapézics e conjuntos semelhantes», 110 

sentIdo da posição 43.02, as peles e suas partes (exceto as peles chamadas "acrescentadas"), 
costuradas umas às outras em forma de quadrados, retângulos, cruzes ou trapézios. sem 
adição de outras matérias. Ao contrário, as demais, costuradas e prontas para serem utili
zadas tal como se apresentam, diretamente ou depois de um simples corte, e as peles ou 
partes de peles costuradas em forma de vestuário, partes ou acessórios dos mesmos, ou de 
outros artigos, estão classificadas na posição 13.03; 
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CAPÍTULO 15 

CORTIÇA E MANUFATURAS DE CORTIÇA 

Notas: 

(45-1) Bste capítulo não compreend~: 

a) calçado e suas partes componentes (capítulo 64); 
b) chapéus e artigos semelhantes e suas partes componentes (capitulo 65); 
c) jogos, brinquedos e artigos ptra esporte (capítulo 97). 

(15-2) A cortiça natural simplesmente esquadriada ou desprovida de sua casca externa 
corresponde à posição 45.02. 

CAPÍTULO 16 

MANUFATURAS DE ESPARTARIA E CESTARIA 

Notas: 

(16-1) Consideram-se principalmente como "material para trançaria": a palha, as 
varas de vime ou de salgueiro, o junco, as canas, <lS fitas de madeira, as tiras e cascas 
vegetais, as fibras têxteis naturais não fiadas, os mono filamentos e as tiras ou formas 
semelhantes de matérias plásticas artificiais e as tiras cl~ papel. Estão excluidas as fitas 
d~ couro natural. artificial ou reconstituído, as tiras de fêltro, os cabelos, a crina, as 
mechas e fios de matérias têxteis, os monofibmentos e as tiras ou formas semelhantes 
do capítulo 51. 

(46-2) Bstc capítulo não compreende: 

a) cordéis, cordas e cabos, trançados ou não (posição 59.01); 
b) calçado, artigos de chapelaria e semelhantes e suas partes componentes (capítulos 

64 e 65); 
c) veículos e caixas para veículos, de cestaria (capítulo 87); 
d) móveis e suas partes componentes (capítulo 9'1). 

(46-3) Consideram-se como "matérias para entrançar". paralelizadas. segundo a po
r;ição 46.02. os artigos constituídos por hó,slcs ou fibras justapostas e reunidas em forma 
de fôlha por meio de ligações. embora estas sejam de matérias têxteis fiadas. 

Alínea XIII 

MATÉRIAS UTILIZADAS NA PABRICAÇÃO DE PAPEL; 
PAPEL E SUAS APLICAÇõES 

CAPíTULO 48 

PAPEL, CARTOLINA E CARTÃO; MANUFATURAS DE PASTA DE CELULOSE. 
DE PAPEL. CARTOLINA E CARTÃO 

Notas: 

(48-1) ~ste capítulo não compreende: 

a) fôlhas para marcar a fogo (posição 32.09); 
b) papéis perfumados ou cobertos de cosméticos (posição 33.06); 
c) papéis impregnados ou revestidos de sabão (pOSição 34.01); os papéis impreg~ 

nados ou revestidos de detergentes (posição 34.02) e pomadas, encáusticos. lustres. etc .• 
sõbre suportes de pasta de celulose (posição 34.05); 
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guardanupos c lenços de papeL os vedantes de papel. os pratos ou artefatos semelhantes de 
pasta d~ papel, papel, cartolinu ou cartão moldados ou cunhados, e os padrões e modelos, 
inclusive reunidos. 

(48-8) PapeL cartolina, cartão e pasta de celulose, e respectivas manufaturas, estão 
compreendidos neste capítulo, mesmo que tenham impressões ou ilustrações de caráter aces
sório, que não modifiquem seu destino inicial, nem sirvam para considerá-los como artefatos 
dos classificudos no capitulo 49. 

CAPÍTULO 49 

ARTIGOS DE LIVRARIA E PRODUTOS DAS ARTES GRÁFICAS 

Notas: 

(49-1) Ê:ste capítulo não compreende: 

a) papeL cartolina, cartão, pasta de celulose e respectivas manufaturas. com impressões 
ou ilustrações de caráter acessório que não cheguem a modificar-lhes o destino inicial, nem 
a fazer com que se considerem como incluidos no presente capítulo (capítulo 48); 

b) curtas de jogar e demuis artigos do capítulo 97; 
c) gfilvuras. estampas e litografias origínais. 

(49-2) As gravuras e ilustrações que não tenham textos e que se apresentem em 
fólhus separadas, de qulaquer formato, estão classificadus na posição 49. 11 . 

(49-3) Os impressos editados com fins publicitórios por estabelecimento cujo nome 
figure nêles. ou por conta do mesmo, assim como os dedicados principalmente à publicidude 
(inclusive impressos de propagunda turistica), estão compreendidos nu posição 49.11. 

(49-4) Entendem-se por cartões-postais ilustrados, na acepção da posição 49.09, os 
cartões ilustrados que apresentem uma ou v3rias impressões que indiquem êste emprêgo. 

Alínea XIV 

MATÉI~IAS TÊXTEIS E SUAS MANUFATURAS 

Notas: 

(XIV-I) Esta Alínea não compreende: 

a) pêlos e cerdas para fabricação de escôvas e pincéis e us crinas e resíduos de crÍl13S; 
b) cabelos e suas manufaturas das posições 67.03 e 67.04; entretanto. os "capachos" 

e o~ tecidos grossos de cabelos para prensas de óleos ou usos técnicos semelhantes estão 
dassificados na posição 59. 17; 

c) fibras de amianto e artigos de amianto das posições 68.13 e 68.14; 
d) artigos dus posições 30.04 e 30.05 (algodão hidrófilo, gazes, vendas e artigos 

semelhantes destinados a usos medicinais ou cirúrgicos, artefatos esterilizados para sulturas 
cirúrgicas, etc.); 

z) tecidos sensibilizados da posição 37.03; 
tJ monohos cuja maior dimensão no corte transversal seja superior a um milímetro, 

e lâminas e semelhantes (palha artificial) de mais de cinco milimetros de largura, de 
matérias plásticas artificiais (capítulo 39), bem como os entrançados e os tecidos dêstes 
artigos (capítulo 46); 

g) os tecidos, feltros e .. falsos tecidos", impregnados, revestidos, cobertos ou estrati
ficados com borracha, e as manufaturas dêstes produtos que se classifiquem no 
capítulo 40; 

h) lãs com pele ou pêlos de lã (capitulo 41 ou 43) e artigos de peleteria natural 
ou artificial das posições 43.03 e 43.04; 

i) artigos de tecidos classificados nas posições 42.02; 
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d} aos fios da posição 52.01: "fios de metal combinados com fios têxteis, inclusive 
fios têxteis revestidos de metal e fios têxteis mctalizados"; os fios reforçados de metal 
seguem o regime indicado na letra A) f), precedente; 

c} aos fios de "chenille" e aos fios revestidos da posição 58.07. 

(XIV-4) A) Salvo as exceções previstas na seguinte letra B), nos capitulos 50, 
51, 53, 54, 55 e 56, se consideram "acondicionados para a venda a varejo", as fios que 
se apresentem: 

a} em cartões, carretéis, tubos e suportes semelhantes ou em novelos, com pêso máximo 
(íncluído o suporte) de: 

sêda e 

200 gramas para linho e rami; 
85 gramas para sêda, bôrra de sêda ("schappe"), 
fibras têxteis sintéticas e artificiais contínuas; 
125 gramas para as demais fibras; 

b} em meadas com pêso máximo de: 

resíduos de bôrra de 

- 85 gramas para sêda, bôrra de sêda (" schappe"), resíduos de bôrra de 
sêda e fibras têxteis sintéticas e artificias contínuas; 

- 125 gramas para as demais fibras; 

c) em meadas subdivididas por meio de fio divisor que as torne independentes umas 
das outras, apresentando as meadas pêso uniforme não superior a: 

- 85 gramas para sêda, bôrra clt' sé'da (" schappe"), resíduos de bôrra de 
sêda e fibras têxteis sintéticas e artificiais contínuas; 

- 125 gramas para as demais fibras. 

B) As disposições anteriores não se aplicam: 

a} aos fios simples, qualquer que seja a fibra, exceto: 

I) os de lã e pêlos finos, crus; 
lI) os de lã e pêlos finos, branqueados, tintos ou estampados, que meçam 

menos de 2.000 metros por quilograma; 

b) aos fios torcidos ou com retorce, crus: 

I) de sêda, de bõrra de sê da (<<schappe») ou de resíduos de bôrra de 
sêda, qualquer que seja a fon;la de apresentação; 

II de qualquer outra fibra têxtil (exceto a lã e pêlos finos), que se apre
sentem em meadas; 

c} aos fios torcidos ou com retorce, branqueados, tintos ou estampados, de sêda, de 
bôrra de sêda (" schappe") ou de residuos de bôrra de séda, que meçam 75.000 metros 
ou mais por quilograma de fio torcido; 

d} aos fios simples, torcidos ou com retorce, de qualquer fibra, que se apresentem: 

I) em meadas dobradas em cruz; 
II) em suporte que implique seu emprêgo na indústria têxtil (por exemplo, 

em bobinas de torcedores, espulas, carretéis cônicos ou cones). 

(XIV-5) Consideram-se: 

a} tecidos em "ponto de gaze", no ~entido da pOSlçao 55.07, aquêles cuja urdidura 
estiver composta, em tôda ou em parte de sua superfície, por fios fixos (fios retilíneos) 
e outros móveis (fios de volta); êstes últimos se cruzam com os fios fixos dando uma 
meia-volta, uma volta completa ou mais de uma volta, de maneira a formar um anel que 
prenda a trama; 

b} tules e tecidos de "malhas de nós (rêde), lisos", na acepção da posição 58.08, 
os que apresentem, em tôda a superfície, uma série única de malhas regulares da mesma 
forma e tamanho, sem desenho nem enchimento. Para aplicar esta definição, não se consi-
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CAPÍTULO 53 

LÃS, PÊLOS E CRINAS 

Nota: 

(53-1) A expressão "pêlos finos" se refere aos pêlo~ d~ alpaca, lhama, vicunha, "yack", 
camelo, cabra "mohair", cabra do Tibete. cabra de C2chemira e semelhantes (exceto as 
cabras comuns), de coelho (inclusive coelho angorá). de lebre, castor, nútria e rato-almis
carado. 

CAPÍTULO 56 

TÊXTEIS SINTÉTICOS E ARTIFICAIS, DESCONTíNUOS 

Nota: 

(56-1) Consideram-se "cabos para fabrico de fibras têxteis sintéticas e artificias, des
contínuas», segundo a posição 56.02, os constituídos por uma série de filamentos contínuos 
paralelizados, de comprimento uniforme ou igual ao dos cabos, quando satisfaçam as 
seguintes condições: 

a} comprimento do cabo superior a dois metros; 
b) torção inferior a cinco voltas por metro; 
c) pêso unitário dos filamentos inferior a 6,6 miligramas por metro (60 «deniers»); 
á} quando se trate de têxteis sintéticos, os C<:lbos devem ter sido estirados e, por isso, 

não devem esticar-se mais de 100% de seu comprimento; 
e) que o pêso total do cabo seja: 

I) superior a 0.5 grama por metro (4.500 "deniers") para os têxteis arti
ficiais; 

lI) superior a 1,66 grama por metro (15.000 "deniers") para os têxteis 
sintéticos. 

Os cabos cujo comprimento não ultrapasse dois metros estão classificados na posição 56.01. 

CAPÍTULO 58 

TAPBTES E TAPEÇARIAS, VELUDOS, PELúCIAS, TECIDOS "BOUCL~S" 
E TECIDOS DE "CHENILLE" , FITAS E OBRAS DE P ASSAMANARIA, TULES, 

TECIDOS DE MALHAS DE NÓS ("FILET"), RENDAS E BORDADOS 

Notas: 

(58-1) Estão excluídos dêste capítulo os tecidos revestidos ou impregnados, os tecidos 
elásticos, a passamanaria elástica, as correias transportadoras ou de transmissão e o demais 
artigos compreendidos no capítulo 59. Os bordados em matérias têxteis, contudo, corres
pondem à posição 58. 10 . 

(58-2) Consideram-se «tapêtes», segundo as posições 58.01 e 58.02, os que habi
tualmente se colocam nos assoalhos, e "tapeçarias" os que, mesmo apresentando iguais carac
terísticas que oS tapêtes, se destinam a ser colocados em outro lugar. Excluem-se destas 
posições os tapêtes de fêltro, que estão claSSificados no capitulo 59. 

(58-3) Consideram-se «fitas», no sentido da posição 58.05: 
a) os tecidos com urdidura e trama (compreendendo os veludos) em tiras, cuja largura 

não ultrapasse 30 centímetros e com ourelas verdadl"iras; tiras cuja largura não ultrapasse 
30 centímetros, provenientes do corte de tecidos, que apresentem falsas ourelas, tecidas, 
coladas ou obtidas por outra qualquer forma. 
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(59-5) A poslçao 59.17 compreende os seguintes produtos, que não possam ser clas
sificados nas demais posições da Alinea XIV: 

a) os produtos têxteis (exclusive os que tenham o caráter de produtos das posições 
59.14 e 59.16) que se enumeram, em forma limitativa, a seguir: 

I) os tecidos, feltros ou tecidos forrados de fêltro combinados com uma ou 
várias camadas de borracha, de couro ou de outras matérias, dos tipos comumente 
empregados para fabricar guarnições de cardas, e produtos análogos para outros 
usos técnicos; 

11) as gazes e tecidos para peneirar; 

111) as seiras e tecidos espessos (incluídos os de cabelos) dos tipos comu
mente empregados para as prensas de óleo ou outros usos técnicos análogos; 

IV) os tecidos feltrados ou não, mesmo impregnados ou revestidos, dos tipos 
utilizados comumente nas máquinas de fazer papel ou em outros usos técnicos, tub!!
lares ou sem fim, com urdidura, trama ou ambas, simples ou múltiplas, ou tecidos 
planos de urdidura, trama ou ambas, múltiplas; 

V) os tecidos feitos com metal, dos tipos vulgarmente utilizados em usos 
técnicos; 

VI) os tecidos de fios da posição 52. O I, dos tipos vulgarmente utilizados no 
fabrico de papel ou em outros usos técnicos; 

VII) os cordões lubrificantes e os entrançados, cordas e outros produtos 
têxteis semelhantes para enchimento industrial. estejam ou não impregnados, revestidos ou 
armados; 

b) os artigos têxteis para usos técnicos (diferentes dos das poslçoes 59. 14 a 59. 16) 
e, principalmente, discos para polias, juntas, rodelas e outras partes ou peças de máquinas 
ou aparelhos. 

CAPíTULO 60 

TECIDOS E ARTEFATOS DE MALHARIA E PONTO DE MEIA 

Notas: 

(60-1) /!ste capitulo não compreende: 

a) as rendas de croché da posição 58.09; 

b) os artefatos de malha do capitulo 59; 

cj os espartilhos, cintas-espartilhos, cintas, "soutiens", suspensórios para vestuário, 
ligas, porta-ligas e semelhantes (posição 61.09); 

d) as roupas usadas; 

e) os aparelhos ortopédicos, tais como fundas para hérnias, cintas médico-cirúrgicas, 
etc. (posição 90. 19) . 

(60-2) Nas posições 60.02 a 60.05, inclusive (e não nos capítulos 61 e 62), clas
sificam-se não só os artefatos de malha (acabados ou não, completos ou não) tecidos em 
forma determinada, mas também os artigos fabricados com tecidos de malha, cosidos ou 
confeccionados (incluídas suas partes componentes). 

A mesma regra se aplica aos artigos classificados na posição óO. 06. 
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CAPÍTULO 62 

OUTRAS CONFECÇOES DE TECIDOS 

Notas: 

(62-1) O presente capítulo compreende só os artigos confeccionados com tecidos que 
não sejam de malha. 

(62-2) Excetuam-se dês te capítulo: 

a) os artigos compreendidos nos capítulos 58, 59 e 61; 
b) as roupas usadas. 

Alínea XV 

CALÇADOS; CHAPÉUS; GUARDA-CHUVAS E SOMBRINHAS; FLõRES ARTIFICIAIS 
E ARTEFATOS DE CABELOS; LEQUES 

CAPÍTULO 64 

CALÇADOS, PERNEIRAS, POLAINAS E ARTIGOS SEMELHANTES; PARTES 
COMPONENTES DOS MESMOS 

Notas: 

(64-1) Êste capitulo não compreende: 

a) sapatos de malha (po.5içiíO 60.83) ou de outros tecidos (posição 62.05), sem apli-
Cê\\;Jo de solas; 

ú) calçado usado; 
c) artigos de amianto (posição 68. 13) ; 
d) calçados e os aparelhos ortopédicos e suas partes componentes (posição 90.19); 
e) calçados Otle tenham caracteristicas de brinq"edo e artigos formados por calçado 

e patins (para gêlo ou de rodas) inseparáveis (capitulo 97). 

(64-2) Não se consideram "partes componentes", segundo as posições 64.05 e 64.06, 
as cavilhas, protetores, ilhõs, colchêtes, fivelas, galões, pompons, cordões e outros artigos 
de ornamentação e passamanaria, os quais seguem seu regime próprio, nem os botões para 
calçados da posição 98.01. 

(64-3) Para a aplicação da posição 64.01 se consideram como "borracha ou como 
matéria plástica artificial" os tecidos ou outros suportes têxteis que apresentem uma camada 
visível de borracha ou de matéria plástica artificial. 

CAPÍTULO 65 

CHAP:E:.US E DEMAIS TOUCADOS E SUAS PARTES COMPONENTES 

Notas: 

(65-1) Êste capitulo não compreende: 

a) chapéus, barretes e demais toucados, usados; 
b) rêdes para cabelos (pOSição 67.04); 
C} chapéuS, barretes e demais touca dos, de amianto (posição 68. 13) ; 
d) artigos de chapelaria que tenham características de brinquedos, tais como chapéus 

para bonecas e artigos de jogos de salão (capítulo 97). 
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Alínea XVI 

MANUFATURAS DE PEDRAS, GÊSSO. CIMENTO. AMIANTO. MICA E MATÉRIAS 
ANÁLOGAS; PRODUTOS CERÂMICOS; VIDRO E MANUFATURAS DE VIDRO 

CAPÍTULO 68 

MANUFATURAS DE PEDRAS. GÊSSO. CIMENTO. AMIANTO. MICA E MATf:RIAS 
ANALOGAS 

Notas: 

(68-1) ~ste capitulo não compreende: 

a) os artigos do capitulo 25; 
b) os papéis. cartolinas e cartõ<,s revestidos. impregnados ou cobertos. da posição 48.07 

(por exemplo. os revestidos de pó de mica ou de grafita. e os papéis. cartolinas e cartões 
alcatroados ou asfaltados); 

c) os tecidos impregnados ou cobertos. do capitulo 59 (tais como os revestidos de pô 
de mica. de betume ou de asfalto); 

d) os artigos do capítulo 71; 
e) as ferramentas e partes de ferramentas. do capítulo 82; 
f) as pedras I!tográficas da po~ição 84'.34; 
t7 í os isobdofcs e as peG1S isobntes para eletricidade. das posições 85.25 e 85.26; 
h) as mós para brocas dentárias (posição 90.17); 
I) os artigos do capítulo 91 (relojoaria). especialmente as caixas de relógio e de apa-

relhos de relojoaria; 
j) os artigos da posição 95.07; 
I) os jogos. brinquedos e artigos de esporte (capitulo 97); 
m) os botões (posição 98.01). os lápis de pedra (posição 98.05)· a3 ardósias e qua

dros revestidos de ardósia para escrita e desenho (posição 98.06); 
n) os objetos de arte. de coleção e de antiguidade. 

(68-2) Para os fins da posição 68.02, a denominação .. pedras de cantaria ou de cons
trução" compreende. não somente as pedras utilizadas habitualmente como tais. como tam
bém qualquer outra pedra natural trabalhada da mesma forma. exceto a ardósia. 

CAPÍTULO 69 

PRODUTOS DE CERÂMICA 

Notas: 

(69-1) O capitulo 69 só compreende os produtos ccramlCOS obtidos por cozimc:1to, 
após terem sido enformados ou trabalhados. As posições 69.04 a 69.14. inclusive. excluem 
os produtos calorifugos ou refratárIos. 

(69-2) ~ste capitulo não compreende: 

B) artigos do capitulo 71. espec'almente os objetivos que cor respondam a definição 
de «bijuteria de fantasia»; 

b) isoladores e peças isolantes para a eletricidade das p03ições 85.25 e 85.26; 
c) dentes artificiais de matérias cerâmicas (posição 90. 19) ; 
d) artig03 do capitulo 91 (relojoaria) especia:mente as caixas de relógios e de 

aparelhos de relojoar:a; 
e) jogos. brinquedos e artigos de esporte (capitulo 97); 
f) botões. cach:mbos e demais artigos do capítulo 98. 
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b) as ligaduras esterilizadas para suturas cirúrgicas, os produtos de obturilção 
dentária e demais artigos do capítulo 30; 

c) os artigos que correspondem ao capítulo 32 (por exemplo os lustros líquidos); 
d) os artigos de viagem, bôlsas, estojos e outros artigos, incluídos na posição 42.02, 

e os artigos da posição 42.03; 
e) os artigos das posições 43.03 e 43.04; 
f) os produtos claSsificados na Alínea XIV (matérias têxteis e artigos destas 

matérias) ; 
g) os artigos compreendidos nos capítulos 64 ( calçados) e 65 (chapelaria, etc.); 
h) os guarda-chuvas, bengalas e outros artigos do capítulo 66; 
i) os leques dobráveis ou rígidos (posição 67.05); 
j) as moedas; 
1) os artigos guarnecidos de pó de pedras preciosas ou semipreciosas, ou de pó 

de pedras sintéticas, consistentes em manufaturas de abrasivos das posições 68.04 a 68.06. 
ou ferramentas do capítulo 82; as ferramentas ou artigos do capítulo 82, cuja parte 
operante está constituída por pedras preciosas ou semipreciosas, pedras sintéticas ou 
reconstituídas, montadas num suporte de metal comum; as máquinas, aparelhos e material 
elétrico e suas partes e peças avulsas compreendidas na Alínea XIX. Todavia, as partes 
e peças avulsas e os artigos constituídos totalmente por pedras preciosas ou semipreciosas 
ou por pedras sintéticas ou reconstituídas estão compreendidos neste capítulo; 

m) os artigos relacionados nos capítulos 90, 91 e 92 (instrumentos científicos. 
relojcar'a e instrumentos de música); 

n) as armas e suas partes (capítulo 93); 
o) os artigos a que se refere a nota (97-2) do capítulo 97; 
p) os artigos do capítulo 98, diferentes dos compreendidos nas pOSlçoes 98.01 e 98.12; 
q) as obras originais da arte estatuária e de escultura, objetos de coleção e anti

güidades que tenham mais de cem anos. 
As pérolas finas e as pedras pre'ciosas ou semipreciosas ficam sempre, porém, compre

endidas neste capítulo. 

(71-4) a) As pérolas cultivadas se classificam com as pérolas finas; 

b) consideram-se «metais preciosos»: a prata. o ouro, a platina e os metais do grupo 
da platina; 

c) consideram-se metais do grupo da platina: o irid'o· o ósmio, o paládio, o ródio 
e o rutênio. 

(71-5) Para a aplicação do presente capitulo, consideram-se ligas de metais preciosos. 
as ligas (inclusive as misturas de fritas) que contenham um ou vários metais preciosos. 
sempre que o pêso do metal precioso. ou de um dos metais preciosos. seja pelo menos 
igual a 2% do pêso da liga. As ligas de metais preciosos se classificam assim: 

a) tôda liga que 'contenha 2% ou mais de platina se considera como liga de 
platina; 

b) tôda liga que contenha 2% ou mais de ouro, mas que não contenha platina ou 
que a contenha em menos de 2%. se consio:lera como liga de ouro; 

c) qualquer o:!tra liga compreendida no presente capítulo se considera liga de 
prata. 

Para a aplicação da presente nota, os metais do grupo da platina se cons:deram como 
um só metal, assemelhando-se à platina. 

(71-6) Salvo disposições em contrário, qualquer referência na Tabela a um «metal 
precioso», ou a «metais preciosos», se estende, igualmente, às ligas classificadas com os 
referidos metais. por aplicação da nota (71-5). 

A expressão «metal precioso» não 'compreende os artigos definidos na nota (71-7). 
nem os metais comuns ou matérias não metálicas. platinadas. douradas ou prateadas. 

(71-7) Entendem-se por «folheados de metais preciosos», os artigos que, constituídos 
por um suporte de metal comum, apresentam uma ou várías faces cobertas de metais 
preciosos, seja por soldagem, seja por laminação a quente· seja por qualquer outro processo 
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h) os instrumentos e aparelhos classificados na Alínea XXI, inclusive molas de 
relógios; 

i) os chumbos de caça (posição 93.07) e outros artigos classificados na Alínea 
XXII (armas e munIções); 

j) os artigos compreendidos no capítulo 94 (móveis, «scmm:ers»· etc.); 
J) as peneiras manuais (posição 96.06); 
m) os artigos classificados no capítulo 97 (jogos, brinquedos e artefatos esportivos); 

n) os botões, as canetas, as lapiseiras, as penas e cutros artigos do capítulo 98 
(manufaturas diversas). 

(XVIII-2) Em tooas as Alíneas da Tabela são considerados çomo «partes e acessórios 
de uso geral» de metais comuns: 

a) os artigos mencionados nas pos:çoes 73.20, 73.25, 73.29, 73.31 e 73.32, bem 
como os artigos semelhantes de outros metais comuns; 

b) as molas e fôlhas para as mesmas, <;Ie metais comuns, diferentes das molas para 
relógios da posição 91. 11; 

c) os artigos compreendidos nas posições 83.01, 83.02, 83.07· 83.09, 83.12 e 83.14. 
Nos capítulo 73 a 82 (exceto as posições 73.29 e 74.13), a referência a partes e 

peças separadas não abrange as «partes e acessórim1 de uso geral» no sentido acima 
indicado. 

Sem prejuízo do disposto no parágrafo precedente e na nota do capítulo 8Z., as 
manufaturas que corre.spondam aos capítulos 82 e 83 estão excluídas dos capítulos 73 a 81. 

(XVIII-3) Regras para a dassificação das ligas: 

a) as ligas de metais comuns que contenham em pêso mais de 10010 (dez per 
cento) de níquel são classificadas com o níquel, salvo o caso em que o ferro predom:ne 
em pêso sôbre cada um dos outros componentes, 

b) as ferro-ligas e cobre-ligas correspondem às posições 73.02 e 74.02 respecti
vamente; 

c) as demais ligas de metais comuns se classificam com o metal que predomine 
em pêso sõbre cada um do.s outros componentes; 

d) as ligas (diferentes das ferro-ligas e das cobre-ligas) de metais çomuns da 
presente Alínea e de elementos não compreendidos na mesma, se classificam como ligas 
de metais comuns da presente Alínea, desde que o pêso total dêstes metais seja igualou 
superior ao dos outros elementos; 

e) as misturas sinterizadas de pôs metálicos e as misturas heterogêneas íntimas. 
obtidas por fusão, seguem o regime das ligas. 

(XVIII-4) Salvo d'sposições em contrário, em tooas as Alíneas da Tabela onde se 
designe nominalmente um metal, a denominação empregada se refere igualmente às ligas 
classificadas com o referido metal, por aplicação da nota (XVIII-3). 

(XVIII-5) Regra para a claSSificação dos artigos comp03tos: 

Salvo disposições especiais em contrário, as manufaturas de metais comuns· ou 
consideradas como tais, que compreendem dois ou mais metais comuns, se classificam 
cemo manufaturas correspondentes ao metal que predomine em pêso. 

Para a aplicação desta regra se consideram: 

a) o ferro fundido, o ferro macio e o aço como se const:tuíssem um só metal; 
b) as ligas como constituídas inteiramente pelo metal cujo regime seguem. 

(XVIII-6) Nesta Alínea, a expressão «desperdícios ou sucata» se refere à sucata. 
ou aos desperdicios metálicos próprios oomente para a recuperação do metal ou para 
a preparação de produtos ou composições químicas. 
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- 0,10010 ou mais de chumbo, 
- 0,12% ou mais de fósforo, 
- 0,10010 ou mais de enxôfre, 
- 0,20010 ou mais de fósforo e enxôÍre, em conjunto, 
- 0,10% ou mais de outros elementos considerados individualmente. 

e) Aço alto-carbono (posição 73. 15) : 

O aço que contenha em pêso 0,&% ou mais de carbono, sempre que o conteúdo 
de enxôfre e de fósforo seja inferior, em pêso. a 0,04:% para cada um dêstes elementos, 
'Considerados isoladamente, ou O,07~%, se os referidos dois elementos são considerados 
conjuntamente. 

f) Ferro-pudlado ou de pacote '( posição 73.06): 

Os produtos destinados à laminação, ao forjamento ou à refundição, obtidos: 

i) seja pela ação do martelo-pilão sôbre uma lupa de ferro-pudlado, ~ 
fim de eliminar a escória da afinação; 

ii) seja por soldagem, por meio de laminação à alta temperatura, de 
pacotes de sucata de ferro ou de aço, ou de pacotes de ferro-pu dIa do . 

g) Ungotes (posição 73.06): 

Os produtos destinados à laminação ou ao forjamento, elaborados por fusão e obtidos 
por vazamento em molde. 

11) Desbastes quadrados ou retangulares ('blooms") e palanquilha (posição 73.07): 

As semimanufaturas de seção retangular. ou quadrada, cuja seção transversal seja 
superior a 1.225 mm2, e cuja espessura seja superior à quarta parte da largura. 

i) Desbastes planos (<<slabs» e «largets») (posição 73.07): 

As semimanufatl1ras de seção retangular, de uma espessura mínima de 6mm, de um~\ 
largura mínima de 150mm, e cuja espessura não seja superior à quarta parte de SUi' 

largura. 
j) Desbastes em rolos para chapas (<<coils») (posição 73.08): 

As semi manufaturas laminadas a quente, de seção retangular, de uma espessura mlmma 
de l,5mm, e de largura supericr a 500mm, apresentadas em rolos contínuos (bobinas) 
com um pêso mínimo de 500kg. 

l) Chapas universais (posição 73.09): 

o.s produtos de seção retangular la minados a quente, no sentido do comprimen::J. 
em caixas fechadas ou em laminador universal. com uma espessura de mais de 5mm, até 
l00mm, inclusive· e com uma largura superior a 150mm até 1.200mm, inclusive. 

m) Tiras (posição 73.12): 

Os produtos laminados, com borda 'cortada ou não, de seção retangular, de espess"Jra 
máxima de 6mm, de largura máxima de 500mm e cuja espessura não ultrapasse a décima 
parte de sua largura, apresentados em tiras retilíneas, em rolos ou feixes dobrados. 

n) Chapas (posição 73.13): 

Os produtos lamina<los (exclusive os desbastes em rôlo para chapas - «coils» -
definidos na letra j, desta nota), de espessura máxima de 125mm e, se êstes produtos 
são de forma quadrada ou retangular, de largura superior a 500mm. 

Ficam compreendidas na posição 73.13 as chapas cortadas de forma diferente da 
quadrada ou retangular, perfuradas, ondula<las. acanaladas estriadas, polidas, ou revestidas. 
desde que êstes trabalhos não tenham por efeito conferir às chapas características de 
artigos ou de manufaturas classificadas em outras posições da Tabela. 
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b) Barras e perfis (posição 74.03): 

Os produtos de seção maciça. laminados. extrusadof.. estirados ou forjados cuja seção 
transversal seja superior a 6mm em sua maior dimensão. e. quando se trate de produtos 
planos. aquêles cuja espessura seja superior à décima parte de sua largura. Consideram-se. 
igualmente. barras e perfis. os produtos das mesmas formas c dimensões. obtidos por 
moldagem. vazamento cu sinterização. quando posteriormente tenham sofrido. em sua 
superfície. trabalho mais importante do que a simples eliminação de rebarbas. 

c) Chapas, pranchas, fôlhas e tiras (posição 74.04): 

Os produtos planos (diferentes dos produtos em bruto da posição 74.01), enrolados 
ou não· cuja maior dimensão da seção transversal seja superior a 6mm e cuja espessura, 
superior a 0,15mm. não exceda a décima parte de sua largura. 

Na posição 74.04 estão igualmente compreend'das as chapas. pranchas. fôlhas e tiras 
de espessura superior a 0.15mm, cortadas em forma diferente da quadrada ou retangular, 
perfuradas, onduladas, acanaladas. estriadas. po'idas ou revestidas, desde que tais trabalhos 
não tenham por finalidade dar a êstes produtos a característica de artigos cu manufaturas 
classificados em outras posições. 

(74-3) Ficam igualmente compreendidos nas pOSlçoes 74.07 e 74.08 os tubos. barras 
ôcas e acessórios para tubos. polidos ou revestidos. e os de forma espec'al ou trabalhados 
(curvados. em serpentinas, filetados. roscados. perfurados. estrangulados, cônicos, com 
aletas aplicadas, etc.). 

CAPÍTULO 75 

NíQUEL 

Notas: 

(75-1) Para a aplicação do presente capitulo se consideram: 

a) Fios (posição 75.02): 

Os produtos de seção maciça. laminados. extrusados. estirados ou trefilados. cuja 
seção transversal. qualquer que s~ja a sua forma. não exceda 6mm em sua maior dimensão. 

b) Barras e pb'fis (posição 75.02): 

Os produtos de seção maciça. laminados. extrusados. estirados cu ferjados. cuja 
seção transversal seja super'or a 6mm em sua maior dimensão e. no que diz respeito 
aos produtos planos. aquêles cuja espessura seja superior à décima parte de sua largura. 
Consideram-se igualmente barras e perfis os produtos das mesmas formas e dimensões. 
obtidos por moldagem. vazamento ou por sinterização. quando posteriormente tenham 
sofrido em sua superfície trabalho mais importante do que a simples eliminação de rebarbas. 

c) Chapas, pranchas, fôlhas e tirás (posição 75.03): 

Os produtos planos (diferentes dos produtos em bruto da pOSlçao 75.01). enrolados 
ou não. cuja maior dimensão da seção transversal seja superior a 6mm. e cuja espessura 
não exceda a décima parte de sua largura. 

Na posição 75.03 ficam compreendidas principalmente as chapas. pranchas. fôlhas 
e tiras cortadas em forma diferente da quadrada ou retangular. perfuradas, onduladas. 
acanaladas, estriadas. polidas ou revestidas. desde que êstes trabalhos não lhes confiram 
características de artigos ou manufaturas classificados em outras posições da Tabela. 

(75-2) Ficam especialmente cempreendidos na posição 75.04 os tubos. barras ôcas 
e. acessórios para tubos. polidos ou revestidos, e os de forma especial ou trabalhados 
(curvados. em serpentina. filetados· roscados, perfur:;:dos. estrangula<:los. cônicos. com 
aletas aplicadas. etc.). 
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não exceda à décima parte de sua largura, com exceção dos produtos com pêso igual 
ou inferior a 1.700kg por m2. 

Na posição 78.03 ficam ocmpreendidas, principalmente, as pranchas, fôlhas e tiras 
de um pêso superior a 1.700kg por m2, cortadas em forma diferente da quadrada ou 
retangular, perfuradas, onduladas, acanaladas, estria das, polidas ou revestidas. desde que 
êstes trabalhos não lhes confiram as características de artigos ou manufaturas classificados 
em outras posições da Tabela. 

(78-2) Ficam compreendidos principalmente na posição 78.05 os tubos. barras ôcas 
-e acessórios de tubos. polidos ou revestidos. e os de forma especial ou trabalhados (curvados, 
em serpentina, filetados, roscados, perfurados, estrangulados, cônicos, com aletas apli
.cadas, etc.). 

CAPÍTULO 79 

ZINCO 

Notas: 

(79-1) Para a aplicação do presente capítulo se consideram: 

a} Fios (posição 79.02): 

Os produtos de seção ma'Ciça, laminados, extrusados, estirados ou trefilados cuja 
.seção transversal, qualquer que seja a sua forma, não exceda 6mm em sua maier 
dimensão. 

b) Barras e perfis (posição 79 002) : 

Os produtos de seção maciça, laminados, extrusados, estirados ou forjades, cuja seção 
transversal seja superior a 6mm em sua maior dimensão e, quando se tratar de produtos 
planos, aquêles cuja espessura seja superior à décima parte de sua largura. Consideram-se, 
igualmente, barras e perfiS, os produtos das mesmas formas e dimensões, obtidos por 
moldagem, vazamento ou sinterização, quando tenham sofrido posteriormente em ::ua 
superfi'Cie trabalho mais importante do que a simples eliminação de rebarbas o 

c) Pranchas, fôlhas e tiras (posição 79 o 03) : 

Os produtos planos (diferentes dos produtos em bruto dél pOSlçao 79 o O 1), enrolados 
ou não, cuja maior dimensão da seção transversal seja super'or a 6mm e cuja espesscra 
não exceda a décima parte de sua largura o 

Na posição 79.03' ficam cempreendidas, principalmente, as pranchas, fôlhas e U,lS 
cortadas em forma diferente da quadrada ou retangular, perfuradas, onduladas, acanaladas, 
estriadas, polidas ou revestidas, desde que êstes trbalhos não lhes confiram características 
de artigos ou de manufaturas classificados em outras posições da Tabela o 

(79-2) Ficam compreendidos, pr:ncipalmente, na posição 79 o 04 cs tubos, barr<1s 
ôcas e acessórios de tubos, polidos ou revestidos, e os de forma especial ou trabalhados 
(curvados, em sérpentina, filetados, roscados, perfurados, estrangulados, côniccs, com 

aletas aplicadas, etc o) • 

CAPÍTULO 80 

ESTANHO 

Notas: 

(80-1) Para a aplicação do presente capítulo se consideram: 

a} Fios (posição 80.02): 

Os produtos de seção maciça, laminados, extrusados, estirados ou trefiladcs, cuja 
seção transversal, qualquer que seja sua forma, não exceda 6mm em wa maior dimensão. 
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especialmente designadas, e dos porta-ferramentas para es utensillos mecamcos manuais 
da posição 84.48. Contudo, as partes e acessórios de uso geral. conforme se especifica 
na nota (XVIII-2) da presente Alinea, estão sempre excluídos dêste capítulo. 

Os esboços de manufaturas dêste capítulo, bem 'Como os esbcços de partes e peças 
separa-:las das manufaturas que correspondem ao presente capitulo, em virtude do parágrafo 
precedente, seguem o regime dos artigos ilcabados. Nas posições 82.11 e 82.13. respecti
vamente, classificam-se cabeças. pentes, contra pentes, lãminas e fôlhas de máquinas de 
barbear e de cOl!t<lr cabelo ou de tosquiar, de qmllquer tipo. inclusive as elétricas. 

(82-3) Q'jando os artigos classificados nas diversas posições do presl'nte capítulo 
se apresentam sortidos dentro de estojos, caixas ou invólucros, o conjunto segue o regime 
que cc-rresponda ao objeto que, estando 'Compreendido no sortido, fôr passível da alíquota 
mais eleva-:la. Contudo os sorfdos para manicuro. Indicuro e semelhantes. embora 
contenham tesouras, classificam-se na posição 82. 13. 

(82-4) Os estojos ou recipientes semelhantes que se apresentem com os artigos dêste 
capítulo, destinados aos mesmos e com os quais se vendem normalmente, classificam-se 
com os referidos artigos. Quando se apresentam isoladamente seguem seu próprio regime. 

CAPÍTULO 83 

MANUFATURAS DIVERSAS DE METAIS COMUNS 

Nota: 

(83-1) Nunca se considerarão como partes da~ manufaturas do presente capítCllo. 
os artigos de ferro fund:do, ferro ou aço, classJicados nas pos:ções 73.25, 73.29, 73.31. 
73.32. 73.35, e os mesmos artigos de outros metais comuns . 

Alínea XIX 

MAQlllNAS E APARELHOS; MATERIAL EL:aTRICO 

Notas: 

(XIX-I) A presente Alínea não compreende: 

B) as 'Correias transportadoras ou de transmissão, de borracha vulcanizada (po,içáo 
40. la), bem como os artigos para usos técnicos de borracha vulcanizada não endurecida. 
ta s como arrue'as, juntas, válvulas e semelhantes (posição 40.14); 

b) os artiges para usos técnicos de couro natural· artificial ou reconst:tuido (posição 
42.04) ou de peleteria (posição 43.03); 

c) os carretéis, espulas, bobinas e outros suportes semelhantes, de qualquer matér:a 
(capítulos 39, 40. 44, 48 ou Alínea XVIII, segundo os casos); 

d) os papéis, cartolinas e cartões perfuráveis para mecanismo:; «Jacquard» e seme
lhantes, da posição 48.21; 

e) as 'Correias transpcrtadoras ou de transm'ssão de matérias têxteis (pos' ção 59.16). 
bem como os artigos para usos técnicos de matérias têxteis (pos:ção 59.17); 

f) os artigos totalmente feitos de pedras preciosas e semipreciosas ou de pedras 
sintéticas ou reconstituídas - pedras não montadas - (pc·sições 71.02. 71.03' ou 71.15); 

g) as partes e acessórios de uso geral. segun-:lo define a nota 2 da Alinea XVIII. 
em meta:s comuns (Alínea XVIII) e os arfgos semelhantes em matérias plásticas 
arti ficiais (que se classificam geralmente pela posição 39.07); 

h) as telas e correias sem fim· de fios ou tiras metálicos (A1ínea XVIII); 
i) os artigos dos capitules 82 e 83; 
j) o material de transporte da Alínea XX; 
[) os artigos do capítulo 90 (instrumentos e aparelhos de medica e de p:C'cisão. etc.); 
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(84-2) Salvo o disposto nas notas 5 e 6 da Alínea XIX, as máquinas e aparelhos 
que se possam classificar simultâneamente nas posições 84. O 1 a 84.21· inclusive, e nas 
posições 84.22 a 84.60, inclus:ve, serão classificados nas posições 84. O 1 a 84.21, inclusive. 

Não se classificam, porém, na posição 84.17: 

a) as incubadeiras e cria de iras para a avicultura e cs armários ou estufas de germi-
nação (posição 84.28); 

b) os aparelhos de molhar grãos, usados na indústria da moagem (posição 84.29); 
c) os difusores para a indústria açucareira (posição 84.30); 
d) as máquinas e aparelhos térmicos para o tratamento dos fics, tecidos e manufaturas 

de matérias têxteis (posição 84.40); 
e) os aparelhos e dispositivos que realizem uma operação mecânica, em que a 

mudança de temperatura (aquecimento ou resfriamento), embora necessária, apenas desem
penha uma função a~essória com relação à eperação final. 

Não se clasificam na posição 84.19: 

a) as máquinas de costura para fechar volume (posição 84.41); 
b) as máquinas e aparelhos de escritório da posição 84.54. 

(84-3) Classificam-se na posição 84.62 as esferas de aço calibradas, isto é, as 
esferas polidas cujo diâmetro máximo ou minimo não difira de mais de 1 % do diâmetro 
nominal, desde que esta diferença (ou tolerância) não exceda 0,05mm. 

As esferas de aço que não se ajustem a esta definição se classificam na posição 73.40. 

(84-4) Salvo disposições em contrário e sem prejuizo do estabelecido na nota 2 
d,;ste capitulo, bem cemo na nota 5 da Alínea XIX, as máquinas que tenham múltiplas 
aplicações se classificam na posição que corresponda a sua utilização principal; mas 
quando tal posição não existir ou quando a aplrcação principal não se possa determinar, 
incluem-se na posição 84.59. 

Incluem-se igualmente, em todos os cases, na posição 84.59 as máquinas para o 
bbrico de cordas ou cabos (para torcer, dobrar, etc.) para tôda classe de matérias, com 
exceção das máquinas de enrolar e enovelar (posição 84.36) e das máquinas de polir 
(posição 84.40). 

CAPÍTULO 85 

MÁQUINAS E APARELHOS ELÉTRICOS E OBJETOS DESTINADOS 
A USOS ELETROTÉCNICOS 

Notas: 

(85-1) Excluem-se do presente capitulo: 

3) cs cobertores, almofadas e artigos semelhantes, aquecidos eletricamente; o vestuário, 
ca1çildo, orelhe'ras e outros artigos de uso pessoal, aquecidos eletricamente; 

b) as manufaturas de vidro da posição 70.11; 
c) os móveis aquecidos elétri'camente (capitulo 94). 

(85-2) Os artigos suscetíveis de serem incluídos simultâneamente na pOSlçao 85. O 1 
(' !Jas posições 85.08. 85.09 ou 85.21. classificam-se nestas três últimas pesições. Não 
oo:;tilnte. os retitcadores de vapor de mercúrio de cuba metálica estão compreendidos na 
jL,,'ção 85.01. 

(85-3) A pos'ção 85.06 abrange. decde que se trate de aparelhos eletromecânicos 
elOei Lros comumente utilizados em uses domésticos: 

[1) os aspiradores de pô c enceradeiras. esmagadores e misturadores de alimentos, 
CS1:'c:nedores de frutas c venLladores para habitações. qualq~ler que seja seu pêso; 

b) os demais aparelhos com UI1I pêso máximo de 20kg. com exclusão das máquinas 
cL L:vZ1r baixela (posição 84.19), máquinas de lavar reupa, etc. (posição 84.18 ou 
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CAPÍTULO 86 

VEICULOS E MATERIAL PARA VIAS F~RREAS; APARELHOS NÂO 
EL~TRICOS DE SINALIZAÇÂO PARA VIAS DE COMUNICAÇÂO 

Notas: 

(86-1) O presente capitulo não compreende: 

a) 
b) 

os dormentes de madeira ou de concreto, para vias férreas; 
o material para vias férreas citado na posição 73. 16; 

c) os aparelhos elétricos para sinalização da posição 85. 16. 

(86-2) Os eixos, rodas, eixos montados (trens de rodas), aros, discos, centros e 
outras partes de rodas, os chassis, os "trucks", "bissels", as caixas de lubrificação (de graxa 
e de óleo), os dispositivos de freio de todos os tipos, os tampões de choque, os ganchos 
e. sistemas de engates, as coberturas de intercomunicação e os artigos de carroçaria, ~e 
classificam na posição 86.09. 

(86-3) Sem prejuizo do disposto na nota (86-1), anterior, classificam-se, especial
mente, na pos:ção 86. 10 (material fixo); os pára-choques, os arcos para contrôle da 
altura dos vagões de carga (gabaritos), as vias montadas (portáteis ou não) e as placas 
e pontes giratórias. Igualmente, classificam-se na posição 86.10 os discos e placas 
móveis e os semáforos, os dispositivos de comando para passagens de nível, os aparelhos 
de manobra de agulha, os postos de manobra a distân'Cia e outros aparelhos mecânicos, 
não elétricos, de sinalização, de segurança, de contrôle e de comando para todos os 
tipos de vias de comun:cação, mesmo que providos de dispositivos acessórios para 
iluminação elétrica. 

CAPÍTULO 87 

VEíCULOS AUTOMóVEIS, TRATORES, VELOCIPEDES E OUTROS 
VEíCULOS TERRESTRES 

Notas: 

(87-1) EntenQem-se por tratores, no sentido especifi'cado no presente capítulo, oS 
veículos motores essencialmente usados para rebocar ou empurrar instrumentos, veiculas 
ou cargas, inclusive se apresentam certos dispositivos acessórios que permitam o transporte 
di: ferramentas, sementes, adubos, etc., relacionados com seu uso prin~ipal. 

(87-2) Os chassis de veículos automóve:s, com motor e cabina, são classificados 
na posição 87.02 e não na 87.04. 

(87-3) A posição 87.10 não inclui os velccípedes para crianças· que não estejam 
construidos como os de uso corrente, nem os que não tenham rolamentos de esfems; 
êstes artigos estão compreendidos na posição 97.01. 

(87-4) O inciso 4 da posição 87.02 não inclUi as camionetas «sedan» de qualquer 
tipo e para qualquer uw. 

(87-5) Entende-se por camioneta «sedan» aquela em que o compartimento de pas
sageiros indua o de bagagem e cujas características de estJo sejam as mesmas do automóvel 
de passageiros do qual se deriva. 

(87-6) Para efeito unicamente de classificação dos veículos de fabricação nacional 
nos incisos 1 a 3 da posição 87.02, considera-se o respectivo pêso líqUido médio, com
provado pelo fabricante, assim entendido o do veículo com exclusão de água, combustível, 
lubrificantes (do motor, da transmissão e do diferenciaI) e dos seguintes acessório:; 
opcionais: rádio, direção hidráulica, transmissão automática e semelhantes, quanQo a'coplados 
ao veículo, bem como ferramentas e roda sobressalente com ou sem pneumático. 
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h) os aparelhos cinematográficos para o registro ou reprodução do som que utilizem 
exclusivamente processos magnéticos, bem como os aparelhos para a reprodução em série, 
por processos exclusivamente magnéticos, de suportes de som obtidos por êstes mesmos 
processos (posição 92.11); dispositivos de leitura de sons, magnéticos (posição 92.13); 

i) os artigos do 'capítulo 97; 
j) as medidas de capacidade que se classificam com as manufaturas da matéria 

constitutiva. 

(90-2) As máquinas, aparelhos e instrumentos incompletos ou não acabados se 
classificam com as máquinas, aparelhes e instrumentos completos ou acabados- desde 
CJue apresentem suas características essenciais_ 

(90-3) Sem prejuízo do estabelecido nas notas (90-1) e (90-2) do presente capítulo: 

a) as partes, peças separadas e acessórios para máquinas, aparelhos, instrumentos 
ou artIgos do presente capitulo, que consistam em artigos especificados como tais em 
qualquer das posições do presente capítulo ou dos capítulos 84, 85 ou 91 (excluídas 
as posições 84.65 e 85.28). se classificam nessas posições; 

b) as outras partes, peças separadas e acessórios, exclusiva ou principalmente 
destinados às máquinas, aparelhos ou instrumentos do presente capitulo, se classificam 
com êstes ou, conforme os casos, na posição 90.29. 

(90-4) A posição 90.05 não compreende as lunetas astronômicas (posição 90.06), 
nem as lunetas de mira para armas, os periscópios para submarinos ou carros de combate, 
nem as lunetas para máquinas, aparelhos e instrumentos do presente capítulo (posiãço 
90.13). 

(90-5) As máquinas. aparelhos ou instrumentos ótÍ'Cos de medida, verificação e 
contrôle, suscetiveis de classificar-se simultâneam('nte na posição 90.13 e na posição 90.16, 
se classificam nesta última posição. 

(90-6) A posição 90 _ 28 compreende exclusivamente: 

a) os instrumentos e aparelhos para a medida de grandezas elétricas; 
b) os instrumentos, aparelhos e máquinas da natureza dos descritos nas pOSlçoes 

90.14.90.15.90.16,90.22,90.23,90.24,90.25 e 90.27 (com exceção dos estroboscópioS), 
mólS cujo modo de operar se baseie num fenômeno elétrico variável dependente do fator 
procurado; 

c) os aparelhos e instrumentos para a detecção ou a medida das radiações alfa, 
beta. gama ou dos raios X, cósmicos e semelhantes. 

(90-7) Os estojos ou caixas semelhantes que se apresentem 'Com os artigos dêste 
capítulo, destinados aos mesmos, e com os quais se vendem normalmente, se classificam 
com os referidos arti gos. Apresentados isoladamente seguem seu próprio regime. 

CAPÍTULO 91 

RELOJOARIA 

Notas: 

(91-1) Para a aplicação das posições 91.02 e 91.07, se consideram como «mecanismos 
de pequeno volume para relógios». os mecanismos que tenham por órgão regulador um 
balancim com uma espiral, cuja espessura, medida com a platina e as pontes, não exceda 
12mm. 

(91-2) Excluem-se das posições 91.07 e 91.08 oS mecanismos construídos para 
funcionar sem escape (posição 84-.08). 

(91~3) O presente capítulo não compreende os pêsos, vidros, correntes e pulseirqg, 
as peças de equipamento elétrico. os rolamentos de esferas e as esferas para rolamentos. 
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Alínea XXII 

ARMAS E MUNIÇõES 

CAPÍTULO 93 

ARMAS E MUNIÇõES 

Notas: 

(93-1) O presente capítulo não compreende: 

a) os fulminantes e cápsulas fulminantes. os detonadores. os foguetes de sinalização 
ou antígranizo e outros artigos do 'capítulo 36; 

b) as partes e acessórios de uso geral. segundo a nota 2 da Alínea XVIII. em 
metais comuns (Alínea XVIII) (: os «rUgas semelhantes em matérias plásticas artificiais 
(que se classificam geralmente pela posição 39.07); 

c) os carros de combate e automóveis bI:ndados. armados (capítulo 87); 
d) as lunetas telescópicas e outros dispositivos óticos. salvo montados sõbre 2S 

mesmas armas ou sem montar. mas que se apresentem com as armas a que se destinam 
(capítulo 90); 

e) as bestas. arcos e flechas para tiro. as armas embotadas para esgrima e as armas 
que tenham a característica de brinquedo (capítulo 97); 

f) as armas e munições que tenham a 'característica de objeto de coleção e de 
antigüidade. 

(93-2) As armas incompletas ou não acabadas se classificam com as armas completas 
ou acabadas- sempre que apresentem as características essenciais destas. 

(93-3) Segundo a poslção 93.07. a expressão «partes e peças separadas» não com
preende os aparelhos de rádio ou de radar utilizados em determinados foguetes. da posi
ção 85.15. 

(93-4) Os estojos ou caixas semelhantes. que se apresentem com os artigos dêste 
capítulo. destinados aos mesmos e com os quais se vendem normalmente. classificam-se 
com os referidos artigos. 

Apresentados isoladamente. seguem seu próprio regime. 

Alínea XXIII 

MERCADORIAS E PRODUTOS DIVERSOS, NÃO ESPECIFICADOS NEM 
COMPREENDIDOS EM OUTRA PARTE DA TABELA 

CAPÍTULO 94 

MóVEIS; MOBILIARIO MÉDICO-CIRúRGICO; ARTIGOS DE 
COLCHOARIA E SEMELHANTES 

Notas: 

(94-1) O presente capítulo não compreende: 

a) os 'Colchões. travesseiros e almofadas para encher de ar ou água (capítulos 
39.40 e 62). 

b) os lampadários e outros aparelhos de iluminação. que seguem o regime da 
matéria constitutiva (posições 44.27.70.14.830.07. etc.); 

c) as manufaturas de pedra ou de matérias cerâmicas utilizadas como assentos. 
mesas ou colunas. dos tipos empregados em jardins, vestíbulos- etc. (capítulos 68 ou 69); 
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g) os artigos do capítulo 92, principalmente os instrumentos de mUSlCa; 
h) os artigos do capítulo 93, principalmente as partes de armas; 
i) os artigos do capítulo 94 (móveis e suas partes); 
j) os artigos do capítulo 96 (escõvas, pincéis e semelhantes); 
I) os artigos do capítulo 97 (jogos, brinquedos, etc.); 
m) os artigos do capítulo 98 (manufaturas diversas); 
n) os objetos de arte, de coleção e de antigüidade. 

CAPíTULO 96 

ESCôVAS, PINCÉIS, VASSOURAS· ESPANADORES, BORLAS E PENEIRAS 

Notas: 

(96-1) O presente capítulo não compreende: 

a) os artigos do capítulo 71; 
b) as escõvas, pincéis, etc., dos tipos empregados em medicina, em cirurgia, odon

tologia e veterinária (posição 90. 17) ; 
c) os artigos que tenham a característica de brinquedos (capítulo 97). 

(96-2) Consideram-se «cabeças preparadas», no sentido da posição 96.03, os tufos 
de pêlos de fibras vegetais ou de outras matérias, sem montar, prontos a serem utilizados,. 
sem ser divididos, na fabricação de pincéis ou artigos análogos, ou que não precisem, 
para êstes fins, mais do que um complemento de mão-de-obra pouco importante, tal 
como a colagem ou revestImento da base do tufo, ou a uniformização ou acabamento 
das extremidades. 

CAPÍTULO 97 

BRINQUEDOS, JOGOS, ARTIGOS PARA RECREIO E ESPORTE 

Notas: 

(97-1) O presente capítulo não compreende: 

a) as velas para árvores de Natal (posição 34.06); 
b) os artigos pirotécnicos para divertimento da posição 36.05; 
c) os fios, monofilamentos, cordéis e semelhantes, para a pesca, embora cortados 

em comprimentos determinados, mas sem montar em linhas (capítulo 39, posição 42.06 
ou Alínea XIV); 

d) os sacos para artigos de esporte e semelhantes, das posições 42.02 ou 43.03; 
e) o vestuário para esporte, bem como as fantasias de tecidos de malha ou de 

outros tecidos dos capítulos 60 e 61; 
f) as bandeiras e cordas de galhardetes, de tecidos, e as velas de embarcações e 

veiculas movidos a vela, do capítulo 62; 
gY o calçado (exceto o fixado em patins) e os 'Chapéus especiais para a prática 

de esportes, bem como as perneiras e caneleiras, etc., para todo tipo de esportes, dos 
capítulos 64 e 65; 

h) os bastões de alpinistas, os chicotes e rebenques (posição 66.02), bem como 
suas partes (posição 66.03); 

i) os olhos de vidro, não montados, para bonecas e outros brinquedos, da posição 
70.19; 

j) as partes e acessórios de uso geral. seg~mdo define a nota 2 da Alínea XVIII. 
em metais comuns (Alínea XVIII) e os artigos semelhantes em matérias plásticas artificiais 
(que se classificam geralmente pela posição 39.07); 

1) os artigos da pos:ção 83. 11; 
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REGRAS GERAIS 

DA CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS (*) 

Art. 12. Na Tabela anexa. os produtos estão classificados em alíneas. capítulos. 
subcapítulos. posições. incisos e subincisos. 

§ 1 Q O código numérico e o texto relativo aos capítulos e posições correspondem 
élOS usados pela nomenclatura aprovada pelo Conselho de Cooperação Aduaneira de 
Bruxelas. 

§ 2° Quando uma pos'ção figurar na Tabela com redação diferente da usada pela 
nomenclatura de Bruxelas. entende-se que o nôvo texto restringe o conteúdo da referida 
posição. 

§ 3° As posições não reproduzidas na Tabela ou nela incluídas com a designação 
«Não Tributados» correspondem a produtos não sujeitos ao impôsto. 

Art. 13. A classificação dos produtos nas alíneas. ~apítulos. subcapítulos. posições 
c incisos da Tabela far-se-á de conformidade com as seguintes regras: 

I' - O texto dos títulos de cada alínea. capítulo ou subcapítulo tem apenas valor 
indicatívo. sendo a classificação determinada legalmente pelos dizeres das posições e incisos. 
pelas Notas de cada uma das alíneas e capítulos e. supletivamente. pelas regras que se 
seguem. 

2' - A menção de uma matéria numa determinada posição da Tabela entende-se 
como a ela se referindo. quer esteja em estado puro. quer misturada ou associada a 
outras. A menção de um produto. como sendo de determinada matéria. a êle diz respeito. 
mesmo que constituído apenas parcialmente dessa matéria. A classificação de um produto. 
quando misturado ou 'composto de mais de uma matéria. será efetuada de acôrdo com 
a regra seguinte. 

3' - Quando. aplicada a regra 2" ou em qualquer outro caso. o produto possa ser 
incluído em duas ou mais posições. sua classificação efetuar-se-á. sucessiva e excludentemente. 
nél ordem seguinte: 

a} na posição em que tiver descrição mais específica; 
b) na posição da matéria ou artigo que lhe conferir caráter essencial. quando o 

produto fô. místurado. composto de diferentes matérias ou constituído pela reunião de 
àiversos artigos; 

c) na posição que der lugar à aplicação da alíquota mais eIcvadél. 
4' - QUélndo uma Nota de uma alínea ou capítulo previr a exclusão de certos 

produtos. fazendo referência a outras alíneas ou 'capítulos ou a determinadas posições. 
a exclusão alcançará. salvo disposição em contrário. todos os produtos incluídos neSS:1S 
aiíneas. capítulos ou posições. mesmo que a enumeração seja incompleta. 

§ 1 Q A parte ou peça sem classificélção própria na Tabela c identificável como 
pertencente a determinéldo produto seguirá o regime do todo. 

( * ) Decreto nO 56.791. de 26 de agôsto de 1965. 
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