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ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 1905.90.90
Mercadoria: Produto alimentício constituído por açúcar e clara de ovo,
denominado comercialmente de “merengue” ou “suspiro”.
Dispositivos Legais: RGI 1 (texto da posição 19.05) , RGI 6 (texto da
subposição 1905.90) e RGC 1 (texto do item 1905.90.90), da NCM
constante da TEC, aprovada pela Resolução Camex nº 125, de 2016, e da
Tipi, aprovada pelo Decreto nº 8.950, de 2016, e alterações posteriores.

Relatório

Fundamentos
2.
Trata-se de produto alimentício constituído por açúcar e clara de ovo, denominado
comercialmente de “merengue” ou “suspiro”.
3.
A classificação fiscal de mercadorias fundamenta-se, conforme o caso, nas Regras
Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) da Convenção Internacional sobre
o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, nas Regras Gerais
Complementares do Mercosul (RGC), nas Regras Gerais Complementares da Tipi (RGC/Tipi),
nos pareceres de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial
das Aduanas (OMA) e nos ditames do Mercosul, e, subsidiariamente, nas Notas Explicativas
do Sistema Harmonizado (Nesh).
4.
A RGI 1 dispõe que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor
indicativo, para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das
Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e Notas, pelas RGI 2 a 6.
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5.
A posição 19.05 abrange os Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de
bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para
medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula, em folhas, e produtos
semelhantes. As Nesh do Capítulo 19 dispõem:
(...)
Inclui, também, os produtos de pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo que
na sua composição não entrem farinha, amido, fécula nem outros produtos provenientes dos
cereais.

6.

Já as Nesh da posição 19.05 esclarecem:
A) Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo
adicionados de cacau.
Nesta posição estão compreendidos todos os produtos de padaria, pastelaria ou da indústria
de bolachas e biscoitos; (...)
Encontram-se compreendidos na presente posição:
(...)
11) Os merengues (suspiros), feitos com clara de ovos e açúcar e que, geralmente, não
contêm farinha.

7.
Desse modo, o produto fica enquadrado na posição 19.05 que apresenta as seguintes
subposições:
19.05

Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos,
mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos,
obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula, em folhas, e produtos
semelhantes.

1905.10

- Pão crocante denominado knäckebrot

1905.20

- Pão de especiarias

1905.3

- Bolachas e biscoitos, adicionados de edulcorantes; waffles e wafers:

1905.40

- Torradas (tostas), pão torrado e produtos semelhantes torrados

1905.90

- Outros

8.
A RGI 6 estabelece que a classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma
posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes, sendo que
as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em contrário. Por
não se enquadrar em nenhuma subposição específica, o produto fica classificado na
subposição residual 1905.90, que apresenta os seguintes desdobramentos regionais:
1905.90

- Outros

1905.90.10

Pão de forma
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1905.90.20

Bolachas

1905.90.90

Outros

9.
A RGC-1 dispõe que as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se
aplicarão, mutatis mutandis, para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item
aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente. O produto enquadra-se no item
1905.90.90, que não apresenta subitem, sendo o código final do produto.

Conclusão
10.
Com base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado RGI 1 (texto
da posição 19.05) , RGI 6 (texto da subposição 1905.90) e RGC 1 (texto do item 1905.90.90),
da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) constante na Tarifa Externa Comum (TEC),
aprovada pela Resolução Camex n.º 125, de 2016, e na Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto n.º 8.950, de 2016, e alterações
posteriores, as mercadorias classificam-se nos códigos NCM 1905.90.90.

Ordem de Intimação
Aprovada a Solução de Consulta pela 3a Turma constituída pela Portaria RFB no 1.921, de 13
de abril de 2017, à sessão de 20 de março de 2020. Divulgue-se e publique-se nos termos do
art. 28 da Instrução Normativa RFB no 1.464, de 8 de maio de 2014.
Remeta-se o presente processo para ciência da Interessada e demais providências.
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