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REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DE IMPORTAÇÃO PARA COMBATE À COVID-19 

 

A Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) publicou, no Diário Oficial da União do dia 23 de junho de 2021, a 

Resolução nº 211, que concede redução temporária, para zero por cento, da alíquota do Imposto de Importação de 

14 produtos dos setores químico e farmacêutico. Estes itens passam a constar no Anexo Único da Resolução nº 17, 

de 17 de março de 2020, tendo em vista facilitar o combate à Covid-19. O documento completo, com maiores 

detalhes, pode ser acessado nesse link. Essa resolução entra em vigor dois dias após a data de sua publicação 

 

 

ELIMINAÇÃO DE ALÍQUOTA DE IMPORTAÇÃO PARA BENS DE CAPITAL EM REGIME DE 

EX-TARIFÁRIO 

 
 

 

A CAMEX publicou, no DOU do mesmo dia, a Resolução nº 212, que altera para zero por cento as alíquotas do 

Imposto de Importação incidentes sobre 250 Bens de Capital de 139 NCMs, na condição de Ex-tarifários, até 31 de 

dezembro de 2021. A resolução também revoga 26 Ex-tarifários de 19 NCMs e inclui 26 Ex-tarifários de 19 NCMs. O 

documento na íntegra, contendo a lista de Bens de Capital contemplados, pode ser acessado nesse link. Essa 

resolução entra em vigor sete dias após a data de sua publicação. 

 

 

ELIMINAÇÃO DE ALÍQUOTA DE IMPORTAÇÃO PARA BENS DE INFORMÁTICA E 

TELECOMUNICAÇÕES EM REGIME DE EX-TARIFÁRIO 

 

A CAMEX publicou, no DOU do mesmo dia, a Resolução nº 213, que altera para zero por cento as alíquotas do 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-211-de-21-de-junho-de-2021-327556022
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-212-de-21-de-junho-de-2021-327567941


Imposto de Importação incidentes sobre 78 Bens de Informática e Telecomunicações de 23 NCMs até 31 de 

dezembro de 2021, na condição de Ex-tarifários. Também são revogados 12 Ex-tarifários de 4 NCMs e incluem-se 5 

Ex-tarifários de 2 NCMs. O documento completo, com a lista de bens contemplados e maiores informações, pode ser 

acessado nesse link. Essa resolução entra em vigor sete dias após a data de sua publicação. 

 

 

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

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-213-de-21-de-junho-de-2021-327567619

