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Ex 011 - Motor longitudinal bicombustível ou E0, 2,0l,
16V, 4 cilindros em linha, 1997 cm3 com turbo, comando
de válvulas variável, injeção direta, potência: 135-180
kW e Torque: 270-350Nm para automóveis e comerciais
leves.
Outros
Ex 012 - Motor longitudinal gasolina, 3,0l, 24V, 6 cilindros em linha, 2979 cm3 com turbo, comando de válvulas variável, injeção direta, potência: 225 kW e Torque:
400Nm para automóveis e comerciais leves.
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Art. 2o Incluir os Ex-Tarifários abaixo na Lista de Autopeças constante no Anexo I da Resolução CAMEX no 116, de 18 de dezembro de 2014, conforme descrição a seguir discriminadas, com
vigência de 12 meses:
NCM
8408.20.20

8708.40.80

8708.40.80

Proposta de descrição da autopeça
Alíquota
De cilindrada superior a 1.500 cm3, mas inferior ou igual a 2.500 cm3
18%
Ex 001 - Motor Diesel Transversal - 2,0l - 16V - 4 cilindros em linha 2%
1956cm3 - Turbo Diesel com sistema de injeção alta pressão Common Rail
Multijet 2 - 1600 bar - potência 170cv @ 3750 rpm - Torque 350 Nm @
1750 rpm.
Outras caixas de marchas
18%
Ex 017 - Caixa de transmissão automática transversal de 9 marchas, com
2%
conversor hidrodinâmico de torque, suportando a função liga-desliga sem
bomba de óleo adicional, torque variando de 200 Nm a 480 Nm e potência
máxima de 185 Kw.
Outras caixas de marchas
18%
Ex 018 - Caixa de transmissão continuamente variável (CVT), com ou sem
2%
conversor de torque, para veículos de passageiros ou comerciais leves.

Art. 3o A Secretaria de Comércio Exterior - SECEX do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior - MDIC editará norma complementar, visando a estabelecer os critérios de
alocação das quotas mencionadas.
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Art. 4o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ARMANDO MONTEIRO
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o-

RESOLUÇÃO N 24, DE 24 DE MARÇO DE 2016
Altera as listas de autopeças constantes dos Anexos I e II da Resolução
CAMEX no 116, de 18 de dezembro de 2014.

8412.21.90

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, e com fundamento no inciso XIV do art. 2o do mesmo diploma legal,
Considerando o disposto no Decreto no 6.500, de 2 de julho de 2008, e no Decreto no 8.278, de
27 de junho de 2014, que dispõem sobre a execução do Trigésimo Oitavo e Quadragésimo Protocolos
Adicionais ao Acordo de Complementação Econômica no 14, entre os governos da República Argentina
e da República Federativa do Brasil, e a Resolução CAMEX no 61, de 23 de junho de 2015, resolve, ad
referendum do Conselho:

8412.21.90

Art. 1o Incluir os códigos da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM abaixo descritos na
lista de autopeças constante do Anexo II, da Resolução CAMEX no 116, de 18 de dezembro de 2014:

8412.29.00
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DESCRIÇÃO
Outros
Ex 034 - Motor diesel, 7 cilindros, ignição por compressão, constituído
de sistema de combustível eletrônico e galeria única (common rail) com
injeção de diesel a alta pressão, 9.8 litros de cilindrada, com potência
igual ou superior a 350cv, utilizado em máquinas autopropulsadas.
Outros
Ex 027 - Motores hidráulicos de pistões radiais, acionados por "came",
de alto torque e baixa rotação, de deslocamento volumétrico igual ou
superior a 160cm3 por revolução, torque máximo igual ou superior a
225Nm e pressão máxima nominal igual ou inferior a 450bar, aplicação
em implementos agrícolas autopropelidos.
Outros
Ex 028 - Motores hidráulicos de pistões axiais de vazão máxima igual ou
superior a 90cm3 por revolução.
Outros
Ex 029 - Motores hidráulicos de pistões axiais de deslocamento volumétrico máximo de 75cm3 por revolução, torque máximo de 501Nm,
pressão operacional máxima de 480bar, para transmissões de óleo hidráulico em circuito fechado de máquinas autopropulsoras.
Outros
Ex 030 - Conjunto de movimentação da esteira da máquina escavadeira
dotado de um motor hidráulico de pistão axial de duas velocidades com
transmissão automática High-Low, freio de parada acionado por disco de
molas com liberação hidráulica, sistema de transmissão lento com velocidade de 0 a 3,5 km/h e rápido de 0 a 5,5 km/h, força de tração
máxima de 203KN, capacidade de inclinação
70% (35 graus), pressão nominal de 34,3 Mpa, comprimento total de
545mm e diâmetro externo de 658,4mm.
Outros
Ex 031 - Conjunto de movimentação da esteira da máquina escavadeira
dotado de um motor hidráulico de pistão axial de duas velocidades com
transmissão automática High-Low, freio de parada acionado por disco de
molas com liberação hidráulica, sistema de transmissão lento com velocidade de 0 a 3,2 km/h e rápido de 0 a 5,0 km/h, força de tração
máxima de 298KN, capacidade de inclinação
70% (35 graus) e pressão nominal de 34,3 Mpa, comprimento total de
634mm e diâmetro externo de 748,1mm.
Outros
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Ex 032 - Conjunto de giro do chassi superior da máquina escavadeira
dotado de um motor hidráulico de pistão axial com engrenagem de
redução planetária, freio de parada acionado por disco de molas com
liberação hidráulica, velocidade de rotação de 13,5 RPM, torque de giro
de 68KNm, módulo = 12 e número de dentes = 13, comprimento total de
779,5mm e diâmetro externo de 450mm.
Outros
Ex 033 - Motor hidráulico de pistões axiais de deslocamento volumétrico
máximo de 137,6 cm3 por revolução, torque máximo de 4.791Kgf.m (47
kN.m), pressão nominal de 370 Kgf/cm2 (362bar), vazão máxima até 242
l/min, conjugado a um redutor planetário com relação de transmissão de
59.131, para transmissões de máquinas autopropulsadas.
Outros
Ex 034 - Motor hidráulico de pistões axiais de deslocamento volumétrico
fixo de 18 cm3 por revolução, torque máximo de 80 Nm, pressão nominal de 280bar e máxima de 350bar, vazão nominal de 76L/min para
acionamento de ventilador do sistema de arrefecimento de máquinas
autopropulsadas.
Outros
Ex 035 - Motor hidráulico de pistões axiais de deslocamento volumétrico
121,6 cm3 por revolução, pressão nominal de 285 Kgf/cm2, vazão máxima de 200 l/min, conjugado a um redutor planetário com relação de
transmissão de 20.01 e torque máximo do conjunto de 1.103,7 Kgf.m
(10,82 kN.m) para sistema de giro de máquinas autopropulsadas.
Outros
Ex 036 - Motor hidráulico de pistões axiais de deslocamento volumétrico
64 cm3 por revolução, pressão nominal de 250 Kgf/cm2, vazão máxima
de 120 l/min, conjugado a um redutor planetário com relação de transmissão de 19.04 e torque máximo do conjunto de 484 Kgf.m(4.751 N.m)
para sistema de giro de máquinas autopropulsadas.
Outros
Ex 037 - Motores hidráulicos de pistões axiais de deslocamento volumétrico máximo igual ou superior a 15cm3 por revolução e torque
máximo igual ou superior a 200nm, para transmissões óleo-hidráulicas
em circuito fechado de máquinas autopropulsoras.
Outros
Ex 038 - Motores hidráulicos de pistões axiais tipo eixo inclinado, de
deslocamento volumétrico variável máximo igual ou superior a 28cm3
por revolução, torque máximo igual ou superior a 179nm e pressão
máxima nominal igual ou superior a 350bar.
Outros
Ex 039 - Motor Hidráulico de pistões axiais, com deslocamento volumétrico máximo de 44,5cm3 por revolução e torque máximo de
198NM, para transmissões óleo-hidráulicas de máquinas autopropulsadas.
Outros
Ex 040 - Motores hidráulicos de pistões axiais tipo eixo inclinado, de
deslocamento volumétrico variável máximo igual ou superior a 28cm3
por revolução, torque máximo igual ou superior a 179Nm e pressão
máxima nominal igual ou superior a 350bar.
-- Outros
Ex 010 - Motores hidráulicos de movimento orbital com válvulas de
disco, com embreagem incorporada e acionada hidraulicamente, pressão
de trabalho contínua máxima entre 80 e 205bar, pressão de trabalho
intermitente máxima entre 140 e 310bar, torque contínuo máximo entre
235 e 2700Nm, torque intermitente máximo entre 345 e 3500Nm e
velocidade máxima entre 151 e 950 rpm.
-- Outros
Ex 011 - Motores hidráulicos de movimento orbital com válvulas de
carretel, pressão de trabalho contínua máxima entre 41 e 155bar, pressão
de trabalho intermitente máxima entre 55 e 190bar, torque contínuo
máximo entre 56 e 580 Nm, torque intermitente máximo entre 75 e
587Nm e velocidade máxima entre 74 e 1.150rpm.
-- Outros
Ex 012 - Motor Hidráulico de movimento orbital, bidirecional, pressão
de trabalho contínua máxima de 138BAR, pressão de trabalho intermitente máxima de 207bar, torque contínuo máximo de 317Nm, torque
intermitente máximo de 489Nm e velocidade máxima 444RPM.
De potência superior a 3,73 kW (5 HP) e inferior ou igual a 447,42 kW
(600 HP), excluídas as para oxigênio líquido
Ex 021 - Bombas volumétricas alternativas de pistões axiais, de fluxo
variável para acionamento hidrostático em circuito fechado ou aberto,
pressão nominal igual ou superior a 250bar, deslocamento volumétrico
compreendido entre 18 e 250cm3/rotação e potência máxima compreendida entre 36 e 400kW para máquinas autopropulsadas.
De potência superior a 3,73 kW (5 HP) e inferior ou igual a 447,42 kW
(600 HP), excluídas as para oxigênio líquido
Ex 022 - Bombas volumétricas alternativas de pistões axiais, de fluxo
variável para acionamento hidrostático em circuito fechado, pressão nominal superior a 250bar, deslocamento volumétrico compreendido entre
18 e 250cm3/rotação e potência máxima compreendida entre 36 e
400kw.
De potência superior a 3,73 kW (5 HP) e inferior ou igual a 447,42 kW
(600 HP), excluídas as para oxigênio líquido
Ex 023 - Combinação de duas bombas volumétricas alternativas de
pistões axiais, de fluxo variável para acionamento hidrostático em circuito aberto, acopladas, sendo ambas as bombas com pressão compreendidas entre 240bar a 363bar, deslocamento volumétrico entre 56,3
cm3/rotação a 133,3 cm3/rotação e potência entre 64 kw a 125 Kw, para
máquinas autopropulsadas.
Outras
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