
RESOLUÇÃO Nº 117, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015. 
(Publicada no D.O.U de 18/12/2015) 

  
Altera para 2% (dois por cento) as alíquotas do Imposto de Importação 
incidentes sobre Bens de Capital, na condição de Ex-tarifários, e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTROS DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR - CAMEX, no uso 
da atribuição que lhe confere o §3º do art. 5º do Decreto nº 4.732, de 10 de 
junho de 2003, com fundamento no disposto no inciso XIV do art. 2º do mesmo 
diploma legal, 
  
CONSIDERANDO as Decisões nos 34/03, 40/05, 58/08, 59/08, 56/10, 57/10, 35/14 
e 25/15 do Conselho do Mercado Comum do MERCOSUL – CMC, os Decretos 
nº 5.078, de 11 de maio de 2004, e nº 5.901, de 20 de setembro de 2006, e 
a Resolução CAMEX nº 66, de 14 de agosto de 2014, 
  
RESOLVE, ad referendum do Conselho: 
  
Art.1º  Alterar para 2% (dois por cento), até 30 de junho de 2017, as 
alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes 
Bens de Capital, na condição de Ex-tarifários: 
  

NCM DESCRIÇÃO 

9031.80.99 Ex 028 - Aparelhos para ensaios não-destrutivos, por meio de ultrassom, micro-

processados, para a detecção de falhas em peças metálicas, com faixa de medição entre 0 

e 15.000mm, faixa de velocidade entre 635 e 20.000m/s e faixa de frequência de 

medição de 0,02 a 100MHz. 

9031.80.99 Ex 029 - Aparelhos para ensaios não-destrutivos, por meio de ultrassom, micro-

processados, portáteis, para medição de espessura, velocidade sônica ou espessura-

velocidade sônica de peças metálicas, na faixa de medição compreendida entre 0,01 a 

500mm. 

9031.80.99 Ex 144 - Aparelhos para ensaios não destrutivos, por meio de ultrassom, micro 

processados, para detecção de falhas em peças metálicas em qualquer faixa de medição 

compreendida entre 2,5 e 15.000mm, velocidade de som compreendida entre 100 e 

20.000m/s e frequência de transdutor compreendido entre 0,025 e 100MHz. 

9031.80.99 Ex 407 - Equipamentos micro-processados para ensaios não destrutivos pelo método de 

correntes parasitas, para detecção de trincas e outras descontinuidades superficiais em 

materiais ferromagnéticos ou não, com 1 ou mais canais de operação, para utilização em 

ensaios manuais ou automáticos fixos ou rotatórios, com 1 ou mais sondas ou bobinas 

sensoras e com limite superior de frequência de operação de no mínimo 5MHz. 

9031.49.90 Ex 053 - Equipamentos de endoscopia industrial, micro-processados, com comprimento 

máximo de 40 metros e diâmetro externo máximo de 18mm. 

 


