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Solução de Consulta nº 98.042 - Cosit
Data

12 de maio de 2022

Processo
Interessado
CNPJ/CPF
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM 3808.69.90
Mercadoria: Inseticida constituído pela combinação dos ingredientes
ativos acefato (85% m/m) e bifentrina (3% m/m), na forma de grânulos,
próprio para uso na agricultura, acondicionado para venda a retalho em
sacos de 10 kg.
Dispositivos Legais: RGI 1 (texto da posição 38.08), RGI 6 (textos da Nota
de subposições 2 do Capítulo 38 e das subposições de primeiro nível
3808.6 e de segundo nível 3808.69) e na RGC 1 (texto do item
3808.69.90) da NCM constante na TEC, aprovada pela Resolução Gecex nº
272, de 2021, e na Tipi aprovada pelo Decreto nº 10.923, de 2021, e
alterações posteriores.

Relatório

Fundamentos
2.
Trata-se de inseticida constituído pela combinação dos ingredientes ativos acefato
(85% m/m) e bifentrina (3% m/m), na forma de grânulos, próprio para uso na agricultura,
acondicionado para venda a retalho em sacos de 10 kg.
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),
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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.
5.
Por se tratar de inseticida acondicionado para venda a retalho, o produto deve ser
classificado na posição 38.08 que compreende os Inseticidas, rodenticidas, fungicidas,
herbicidas, inibidores de germinação e reguladores de crescimento para plantas, desinfetantes
e produtos semelhantes, apresentados em formas ou embalagens para venda a retalho ou
como preparações ou ainda sob a forma de artigos, tais como fitas, mechas e velas sulfuradas
e papel mata-moscas. Tal posição apresenta os seguintes subposições:
38.08

3808.5
3808.6
3808.9

Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos,
profiláticos ou de diagnóstico; antissoros, outras frações do sangue e
produtos imunológicos, mesmo modificados ou obtidos por via
biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (exceto
leveduras) e produtos semelhantes; culturas de células, mesmo
modificadas.
- Mercadorias mencionadas na Nota de subposições 1 do presente Capítulo:
- Mercadorias mencionadas na Nota de subposições 2 do presente Capítulo:
- Outros:

6.
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, entendendo-se que apenas são comparáveis subposições de mesmo
nível. As Notas de subposições 1 e 2 do Capítulo 38 estabelecem:

1.- As subposições 3808.52 e 3808.59 compreendem unicamente as mercadorias
da posição 38.08, que contenham uma ou mais das seguintes substâncias: ácido
perfluoroctano sulfônico e seus sais; alaclor (ISO); aldicarb (ISO); aldrin (ISO); azinfós metil
(ISO); binapacril (ISO); canfecloro (ISO) (toxafeno); captafol (ISO); carbofurano (ISO);
clordano (ISO); clordimeforme (ISO); clorobenzilato (ISO); compostos de mercúrio;
compostos de tributilestanho; DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(pclorofenil)etano); 4,6-dinitro-o-cresol (DNOC (ISO)) ou seus sais; dinoseb (ISO), seus sais ou
seus ésteres; dibrometo de etileno (ISO) (1,2-dibromoetano); dicloreto de etileno (ISO)
(1,2-dicloroetano); dieldrin (ISO, DCI); endossulfan (ISO); fluoracetamida (ISO); fluoreto de
perfluoroctanossulfonila; fosfamidona (ISO); heptacloro (ISO); hexaclorobenzeno (ISO);
1,2,3,4,5,6-hexaclorocicloexano (HCH (ISO)), incluindo o lindano (ISO, DCI); metamidofós
(ISO); monocrotofós (ISO); oxirano (óxido de etileno); paration (ISO); paration-metila (ISO)
(metil
paration);
pentaclorofenol
(ISO),
seus
sais
ou
seus
ésteres;
perfluoroctanossulfonamidas; 2,4,5-T (ISO) (ácido 2,4,5-triclorofenoxiacético), seus sais ou
seus ésteres; triclorfom (ISO).
2.- As subposições 3808.61 a 3808.69 compreendem unicamente as mercadorias
da posição 38.08 que contenham alfa-cipermetrina (ISO), bendiocarbe (ISO), bifentrina
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(ISO), clorfenapir (ISO), ciflutrina (ISO), deltametrina (DCI, ISO), etofenproxi (DCI),
fenitrotion (ISO), lambda-cialotrina (ISO), malation (ISO), pirimifós-metila (ISO) ou
propoxur (ISO). (grifou-se)

7.
Da leitura da Nota de Subposições 2 acima, observa-se que o produto que contenha
bifentrina deve ser classificado nas subposições 3808.61 a 3808.69.
8.
Cabe salientar que o Comitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das
Alfândegas (OMA), do qual o Brasil é parte, e cujos pareceres são aprovados e internalizados
pela Instrução Normativa RFB nº 1.926, de 2020, sendo os mesmos de cumprimento
obrigatório por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e dos demais
intervenientes no comércio exterior, emitiu parecer de mercadoria classificada na posição
38.08, contendo um ingrediente ativo abrangido pela Nota de subposições 2 do Capítulo 38 e
um ingrediente ativo não abrangido pelas Notas de subposições, classificando-o na
subposição 3808.6, por força de tal Nota:
3808.61
1. Loção antiparasitária contendo 1,0 % de permetrina (princípio ativo), 0,5 % de malation
(princípio ativo), 4,0 % de butóxido de piperonila (sinérgico do princípio ativo), isododecano e
gás propulsor HFA134a. Este produto é acondicionado para venda a retalho em frascos de
plástico com conteúdo de 125 ml e peso líquido de 116 g, que estão embalados em uma caixa
de cartão. Está indicado no frasco e na caixa que o produto é recomendado no tratamento
dos piolhos e das lêndeas do couro cabeludo e que a aplicação da loção deve ser feita no
couro cabeludo com os cabelos secos, em um ambiente bastante arejado. Após ter aplicado a
loção, recomenda-se lavar os cabelos com um xampu suave que facilite a remoção das
lêndeas mortas. Aplicação das RGI 1 e 6 (Nota de subposições 2 do Capítulo 38). (grifou-se)

9.
Desse modo, considerando que o produto contém acefato e bifentrina como
ingredientes ativos, sendo o acefato não citado nas Notas de subposições acima, e a
bifentrina citada expressamente na Nota de subposições 2, a classificação deve ocorrer, pela
aplicação da RGI 6 e da Nota de subposições 2 do Capítulo 38, na subposição de primeiro nível
3808.6, que apresenta os seguintes desdobramentos:
3808.6
3808.61.00
3808.62
3808.69

- Mercadorias mencionadas na Nota de subposições 2 do presente
Capítulo:
-- Acondicionadas em embalagens com um conteúdo de peso líquido não
superior a 300 g
-- Acondicionadas em embalagens com um conteúdo de peso líquido
superior a 300 g, mas não superior a 7,5 kg
--Outras

10.
Por ser acondicionado em sacos de 10 kg, o produto fica classificado na subposição de
segundo nível 3808.69, que apresenta os seguintes desdobramentos regionais:
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-- Outras
À base de alfa-cipermetrina (ISO)
Outras

11.
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. Por falta de item específico, o
produto fica classificado no item residual 3808.69.90, que não apresenta subitem, sendo o
código final da classificação.

Conclusão
12.
Com base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado RGI 1 (texto
da posição 38.08), RGI 6 (textos da Nota de subposições 2 do Capítulo 38 e das subposições
de primeiro nível 3808.6 e de segundo nível 3808.69) e na Regra Geral Complementar do
Mercosul RGC 1 (texto do item 3808.69.90), da Nomenclatura Comum do Mercosul
constante da Tarifa Externa Comum (TEC), aprovada pela Resolução Gecex nº 272, de 19 de
novembro de 2021, e da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados
(Tipi), aprovada pelo Decreto nº 10.923, de 30 de dezembro de 2021, e alterações
posteriores, a mercadoria classifica-se no código NCM 3808.69.90.

Ordem de Intimação
Aprovada a Solução de Consulta, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, pela 3ª Turma constituída pela Portaria RFB nº 1.921, de 13 de abril de
2017, à sessão de 11 de maio de 2022. Divulgue-se e publique-se nos termos do art. 44 da
Instrução Normativa RFB nº 2.057, de 9 de dezembro de 2021.
Remeta-se o presente processo ao Secop para ciência do consulente e demais
providências cabíveis.
(Assinado Digitalmente)

(Assinado Digitalmente)

Juliana Cordeiro Coutinho

Danielle Carvalho de Lacerda

Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Relatora

Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Presidente da 3ª Turma

(Assinado Digitalmente)

Sura Helen Cot Marcos
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Membro da 3a Turma
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