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1. INTRODUÇÃO 

 O Classif é um módulo do Portal Único do Comércio Exterior (Pucomex), relativo à 
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e que é desenvolvido e gerido pelo Centro de 
Classificação Fiscal de Mercadorias (Ceclam) da Coordenação-Geral de Tributação (Cosit). 

O sistema se divide em duas partes: 

• Base de dados Classif: Tabelas com a NCM e suas Notas legais e Notas Explicativas, 
inclusive histórico, disponível para acesso pelos sistemas de informática da RFB; 

• Ferramenta Classif: permite a consulta à NCM e suas Notas legais e Notas Explicativas pelos 
servidores da RFB e pelo público externo. 

2. OBJETIVOS 

Criado em agosto de 2018, o primeiro objetivo do Classif foi disponibilizar a NCM na plataforma 
Pucomex Oracle com todos os seus textos legais desde 1996, resgatando o seu histórico e permitindo 
a evolução da NCM para uma base de dados moderna. 

Além disso, criou uma sofisticada ferramenta de consulta à NCM, para auxiliar os intervenientes do 
comércio exterior no acesso a informações sobre a Nomenclatura. 

Na sua segunda fase, o sistema passou a disponibilizar as Notas Explicativas do Sistema 
Harmonizado (Nesh) e a pesquisa integrada na tabela NCM, Notas legais e Nesh. 

Na sua terceira fase, o Classif irá fornecer informações sobre o Tratamento Tributário e Tratamento 
Administrativo na importação e na exportação, fornecendo informações sobre as alíquotas dos 
tributos e licenciamentos no comércio exterior, Ex tarifários, acordos internacionais, direitos 
antidumping, compensatórios e de salvaguarda, inclusive histórico. 

Na sua quarta fase, oferecerá a pesquisa das soluções sobre classificação fiscal de mercadorias. 

O propósito do presente documento é orientar o usuário a utilizar a Ferramenta Classif na sua versão 
atual. 

3. FERRAMENTA CLASSIF 

A ferramenta Classif está disponível nos módulos Importação, Exportação e Catálogo de Produtos 
do Pucomex. 

No menu de cada um desses módulos, ao colocar o mouse sobre a opção “Classif”, são apresentadas 
as seguintes funcionalidades do Classif: 
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As funcionalidades do Classif são descritas abaixo: 

• Consultar NCM: Pesquisa na NCM; 

• Funções Avançadas: Permite selecionar as funções avançadas: 

       >  Pesquisar Histórico: Pesquisa histórica da NCM e seus atos legais; 

       >  Gerar Tabela NCM: Fornece a tabela NCM nos formatos  PDF, XML e CSV; 

• Ajuda: Manual do Usuário do Classif, este documento. 

 

4. CONSULTAR NCM 

A função CONSULTAR NCM permite navegar na NCM, consultar as suas Notas legais, Notas 
Explicativas e pesquisar por código e palavra. 

Ressalte-se que a Nomenclatura comporta a seguinte estrutura: 

• Seção 

• Capítulo (1º e 2º dígitos) 

• Subcapítulo 

• Posição (3º e 4º dígitos) 

• Subposição de 1º nível (5º dígito) 

• Subposição de 2º nível (6º dígito) 

• Item (7º dígito) 

• Subitem (8º dígito) 

Como exemplo, pode-se observar os desdobramentos da posição 84.62: 
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4.1. Sumário 

A tela inicial do CONSULTAR NCM é o seu Sumário, que apresentará: 

• Os títulos das Seções da NCM; 

• Os títulos dos Capítulos que compõem cada Seção. 

A data da consulta à NCM pode ser selecionada de 1 de janeiro de 1996 até a data atual acrescida 
de dois anos e pode ser alterada no campo “Selecione uma Data”, conforme figura abaixo:

Quando a pesquisa for feita em uma data retroativa ou futura, aparecerá uma mensagem no 
cabeçalho do Classif informando que a consulta não está sendo feita na data atual: 
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O Sumário apresentará todas as Seções e Capítulos da NCM na data selecionada, conforme trecho 
abaixo: 

 

Se o usuário acionar um determinado Capítulo, será aberta a árvore de navegação da NCM nesse 
Capítulo conforme o tópico 4.2. 

Quando houver Notas legais e Notas Explicativas em uma Seção, aparecerão os ícones NL e NE 
respectivamente, para permitir acesso às mesmas. 
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4.2. Informações do Capítulo e seus desdobramentos 

Quando o usuário entrar em um Capítulo, as seguintes informações serão apresentadas na tela: 

Na árvore de navegação da NCM: 

• Número e título da Seção 

• Número e título do Capítulo 

• Números e títulos dos Subcapítulos, se houver 

Uma lista contendo as posições do Capítulo: 

•   Códigos e descrições das posições do Capítulo 

Ao lado direito dos títulos de Seção e Capítulo aparecerão os ícones para acesso às respectivas 
Notas legais e Notas Explicativas, caso existam. 

Ao lado esquerdo do título do Capítulo aparecerão as setas de navegação entre Capítulos.   

Como regra, serão apresentados os 4 dígitos de cada posição e suas respectivas descrições, bem 
como será disponibilizada a opção para consultar os desdobramentos de cada posição. 

Exceções: 

• Quando uma posição não tiver desdobramentos em nível de subposição, mas tiver 
desdobramentos em nível de item, o código da posição será apresentado com 6 dígitos (4 
dígitos da posição + 2 zeros); 

• Quando uma posição não tiver desdobramentos em nível de suposição, nem em nível de item, 
o código da posição será apresentado com 8 dígitos (4 dígitos da posição + 4 zeros). 

Exemplo de exibição do Capítulo 11: 
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Além disso, se for acionado o botão Sumário, o Classif retorna para o seu Sumário. 

Se for acionado o botão Voltar, o Classif voltará para a página anterior. 

Ao ser selecionada uma das posições do Capítulo, o sistema irá apresentar os desdobramentos 
relativos a essa posição, conforme o tópico 4.3. 

Ao navegar pelas setas de Capítulo, ir-se-á, pela seta da esquerda, para os Capítulos anteriores na 
ordem numérica e, pela seta da direita, para os Capítulos posteriores na ordem numérica.  

Ao navegar pelas setas de posição, ir-se-á, pela seta da esquerda, para as posições anteriores e, 
pela seta da direita, para as posições posteriores. 
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4.3. Informações da posição e de seus desdobramento s 

As informações da posição de um Capítulo serão apresentadas conforme a data selecionada para a 
consulta e o modo de exibição escolhido (Exibição Expandida ou Compactada).  

O sistema assume a Exibição Compactada como padrão. 

Exibição Compactada: 

Nesta forma de exibição, as seguintes informações serão apresentadas em tela: 

Em seu Título: 

• Código e descrição da posição. 

Uma lista contendo as subposições da posição selecionada: 

•  Códigos e descrições das subposições da posição 

Exemplo de exibição da posição 56.01: 

 

 

Observe-se, no exemplo acima, que a subposição de 1º nível 5601.3 é fechada e, portanto, aparece 
como subposição de 1º nível 5601.30. 

À medida que o usuário for acionando os desdobramentos da posição, ele irá descendo na árvore da 
NCM até chegar ao subitem desejado (código de 8 dígitos). 

No exemplo acima, se o usuário acionar o código da subposição de 1º nível 5601.2, aparecerão as 
suas subposições de 2º nível: 
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No exemplo acima, note que a subposição de 2º nível 5601.29 é fechada, isto é, não possui 
desdobramentos e por isso é apresentada como 5601.29.00. 

Caso o usuário acione a subposição de 2º nível 5601.22, que não é fechada, serão mostrados os 
seus itens: 

 

 

Na sequência de navegação na árvore da NCM, caso o usuário opte por acionar o item 5601.22.9, 
serão mostrados todos os seus subitens: 
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Durante toda a navegação na posição, se o usuário clicar na árvore de navegação: 

• Na Seção: ele retornará para o Sumário; 

• No Capítulo: ele retornará para o nível de Capítulo; 

• Em uma das subposições: irá para o nível da subposição selecionada; 

• Em um item: irá para o nível do item selecionado. 

Além disso, se for acionado: 

• O ícone NL da Seção: será aberta uma nova aba do navegador com as respectivas Notas da 
Seção;  

• O ícone NE da Seção: será aberta uma nova aba do navegador com as respectivas Nesh da 
Seção;  

• O ícone NL do Capítulo: será aberta uma nova aba do navegador com as respectivas Notas 
do Capítulo; 

• O ícone NE do Capítulo: será aberta uma nova aba do navegador com as respectivas Nesh 
do Capítulo; 

• As setas de Capítulo: ir-se-á, pela seta da esquerda, para os Capítulos anteriores e, pela seta 
da direita, para os Capítulos posteriores; 

• As setas de posição: ir-se-á, pela seta da esquerda, para as posições anteriores e, pela seta 
da direita, para as posições posteriores; 
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• O botão Sumário: o Classif retorna para o seu Sumário; 

• O botão Voltar: o Classif voltará para a página anterior. 

Para mudar para a exibição Expandida, deve-se acionar o botão “+”, que fica ao lado do código de 
posição. 

 

 

O botão “+” mudará para “-“ e a árvore da navegação da NCM será apresentada na exibição 
Expandida: 

 

 

Para voltar para a exibição Compactada, deve-se se acionar o botão “-”. 

Exibição Expandida:   

Como informado no item anterior, a exibição Expandida apresenta toda a estrutura de uma posição 
até os seus subitens. 

Como exemplo podemos citar a posição 56.01, cuja exibição Expandida aparece abaixo: 
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Para mudar para a Exibição Compactada, deve-se se acionar o botão “-”, que fica ao lado do código 
de posição, o que resultará na tela abaixo: 

 

Além disso, tanto na visão compactada como na expandida, nos códigos com 8 dígitos, estará 
disponível os ícones IMP e EXP, que, se acionados, exibirão provisoriamente um pop-up dos 
simuladores de Importação e Exportação respectivamente, que estão em desenvolvimento. 

Quando concluídos, os simuladores servirão para consultas sobre o Tratamento Tributário e 
Tratamento Administrativo na importação e na exportação, fornecendo informações sobre as 
alíquotas dos tributos e licenciamentos no comércio exterior, Ex tarifários, acordos internacionais, 
direitos antidumping, compensatórios e de salvaguarda. 

4.4. Pesquisa na NCM 

Em relação às opções da Busca na Nomenclatura, o usuário poderá utilizar as pesquisas por Código 
ou por Palavra. 
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Para tanto deve-se preencher, na caixa de pesquisa, um código ou palavra(s) relacionada(s) com a 
mercadoria, bem como selecionar a data desejada de consulta à NCM, campos esses que ficam 
sempre na parte superior do CONSULTAR NCM: 

 

Se for acionada a opção "Expressão Exata”, serão procuradas exatamente as palavras digitadas, 
como se estivessem colocadas entre aspas. 

4.4.1. Pesquisa por código 

O conteúdo de busca deverá ser numérico e possuir 2, 4, 5, 6, 7 ou 8 dígitos. Assim sendo, o número 
de caracteres mínimo a ser informado para os parâmetros de busca por código deverá ser de 2 (dois) 
caracteres numéricos. 

Não poderá haver mais de um código e a  pontuação será desconsiderada. 

O Classif, dentro da legislação vigente na data informada para a consulta, realizará uma busca 
através do código informado no campo ‘Pesquisa’, onde serão selecionados todos os códigos de 
NCM que iniciem com o código digitado. 

A pesquisa levará em consideração apenas os números, desconsiderando qualquer outro caractere 
e a opção "Expressão Exata” ficará inoperante. O resultado da busca será apresentado na Exibição 
Compacta. Como exemplo, a busca da subposição 8421.91 gerará o resultado abaixo: 

 

4.4.2. Pesquisa por palavras 

Quando o usuário informa, no campo 'Pesquisa', a(s) palavra(s) para a busca e clica no botão 
'Pesquisar', então o sistema realiza a busca pela(s) palavra(s) nos textos da tabela NCM, das Notas 
Legais e das Nesh. 

Os resultados são exibidos em 3 abas: NCM, Notas Legais  e Nesh , com a respectiva quantidade de 
registros retornados, conforme exemplo abaixo da pesquisa para “batata”: 
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O usuário deve selecionar uma das três abas e escolher nela um dos resultados da pesquisa. Em 
seguida, o sistema exibirá os dados do desdobramento do registro selecionado com a(s) palavra(s) 
pesquisada(s) em negrito e destacadas em amarelo. 

O resultado da pesquisa é realizado a partir dos registros vigentes na data selecionada pelo usuário. 

Regra da pesquisa por palavras: 

A pesquisa por palavras possui vários recursos e definições como descrito abaixo: 

• O conteúdo de busca deverá ser alfanumérico e poderá haver mais de uma palavra; 

• Não haverá diferenciação entre maiúsculas e minúsculas; 

• A pesquisa será insensível à acentuação gráfica e à diferença entre as letras C e Ç, 
excetuando as ASPAS; 

• As ASPAS serão aceitas quando utilizadas para pesquisar um conjunto de palavras na ordem 
exata em que foram digitadas, bastando que a frase tenha sido digitada entre aspas; 

• Se for acionada a opção "Expressão Exata”, serão procuradas exatamente as palavras 
digitadas, como se estivessem colocadas entre ASPAS; 

• A pesquisa será feita em todos os níveis de desdobramentos da NCM e considerará apenas 
as letras e os números nos textos das posições e respectivos desdobramentos, 
desconsiderando qualquer outro caractere; 

• O espaço será considerado um separador de palavras; 
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• O número de caracteres mínimo a ser informado para os parâmetros de busca é de 2 (dois) 
caracteres alfanuméricos por palavra; 

• Os resultados da pesquisa serão apresentados por ordem numérica crescente da NCM; 

• Havendo mais de uma palavra, o resultado contemplará todas as palavras informadas na 
busca.  

Exibição das respostas na aba NCM 

Na resposta da aba NCM, serão apresentadas as posições (4 dígitos) e suas respectivas descrições, 
bem como será disponibilizada a opção para consultar os desdobramentos de cada posição, se 
houver. 

Por exemplo, fazendo a pesquisa da palavra LED com operador Expressão Exata acionado são 
apresentadas as posições abaixo na aba NCM: 

 

Observe-se que as palavras pesquisadas poderão estar contidas tanto na posição ou nos seus 
desdobramentos.  

Assim, quando uma palavra solicitada na busca estiver contida na descrição de uma subposição, 
item ou subitem, será listada apenas a respectiva posição.  

O usuário poderá, através de seleção, consultar os desdobramentos da posição desejada. 

As palavras solicitadas na busca estarão em negrito e destacadas em amarelo. 

Como exemplo, na pesquisa acima de “LED”, o texto da posição 85.31 não contém a palavra LED, 
mas, se for acionada a posição 85.31, teremos a tela dos desdobramentos dessa posição, com a 
palavra LED negritada e destacada em amarelo, como pode-se ver abaixo: 
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Também podemos observar o exposto acima na pesquisa de duas palavras como LUVA e COURO, 
onde a resposta trará apenas a posição 42.03 com a palavra COURO negritada e destacada em 
amarelo: 

 

Entretanto, apesar de aparecer apenas a palavra COURO na descrição da posição 42.03, se for 
acionado o link dessa posição na aba NCM, ela se desdobrará mostrando também a palavra LUVA 
na sua subposição 4203.2, conforme mostrado abaixo: 
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Dessa forma, a pesquisa na aba NCM encontra a combinação de palavras dentro da árvore de uma 
dada posição, o que facilita a pesquisa na NCM. Portanto, essa forma de pesquisa por palavras é um 
recurso importante para a busca de informações dentro da NCM. 

Exibição das respostas na aba Notas legais 

O usuário deverá selecionar a aba Notas Legais para poder consultá-las. O retorno das respostas na 
aba Notas legais será uma lista de links de Seções e Capítulos, cujas Notas contenham a(s) 
palavra(s) pesquisada(s). 
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Se o usuário clicar em uma das respostas, será aberta uma nova aba no navegador para exibir a tela 
de consulta das Notas legais com a descrição da Nota selecionada. 

 

A tela terá para navegação o combo com a lista das Notas legais descrita no tópico "5. Notas NCM". 

Exibição das respostas na aba Nesh 

Após o usuário selecionar a aba Nesh, o retorno das respostas será uma lista de links de Regras 
(RGI), Seções, Capítulos, Subcapítulos, posições,  e Anexos das Nesh , cujas textos contenham a(s) 
palavra(s) pesquisada(s). 
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Se o usuário clicar em uma das respostas, será aberta uma nova aba no navegador, que exibirá a 
tela de consulta das Nesh com a descrição da Nota Explicativa selecionada. 

 

A tela terá para navegação o combo com a lista das Nesh e as setas de navegação horizontal e 
vertical descritas no tópico "6. Nesh". 

5. NOTAS NCM 

Quando o usuário selecionar o ícone 'NL' da consulta NCM ou da tela do 'Sumário' ou no resultado 
de uma pesquisa por palavras, o sistema exibe, em uma nova aba, a tela 'Notas Legais' com o combo 
de Lista de Notas e a descrição da Nota selecionada. 
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O usuário poderá navegar nas Notas legais através do combo de Lista de Notas ou por hiperlinks 
entre Notas legais, se houver. 

Para que seja aberta uma dada Nota no combo da Lista de Notas, que está organizada com a 
hierarquia de Seções e Capítulos, basta o usuário clicar sobre a Nota desejada. 

 

As dicas de texto contêm as descrições de Seção, Capítulo e posição, bastando colocar o mouse 
sobre eles para que apareçam. 
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No caso de dica de uma Nota, ao ser acionada, será aberta a respectiva Nota.  

O usuário poderá ir clicando e vendo várias Notas de Seção e Capítulo. 

Se for acionado o botão Voltar, o sistema voltará para a página anterior na navegação, caso haja. 

6. Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh)  

Quando o usuário selecionar o ícone 'NE' da consulta NCM ou da tela do 'Sumário' ou no resultado 
de uma pesquisa por palavras, o sistema exibe, em uma nova aba, a tela ‘Notas Explicativas do 
Sistema Harmonizado (Nesh)’ com o combo de Lista de Nesh e a descrição da Nesh selecionada,  
bem como as setas de navegação horizontal e vertical. 

Estarão disponíveis os seguintes conteúdos na consulta às Nesh: 

• RGI (Regras Gerais de Interpretação); 

• Nesh de Seções; 

• Nesh de Capítulos; 

• Nesh de Subcapítulos; 

• Nesh de posições; 
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• Anexos das Nesh. 

O usuário poderá navegar nas Nesh através do combo de Lista de Nesh, das setas de navegação 
horizontal e vertical ou por hiperlinks entre Nesh, se houver. 

 

O combo com a lista de seleção de Nesh contém os títulos dos seguintes itens: 

• RGI (Regras Gerais de Interpretação); 

• Seção; 

• Capítulo; 

• Subcapítulo. 

Para que seja aberta uma dada Nesh no combo da Lista de Nesh, basta o usuário clicar sobre a Nesh 
desejada. 
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As setas de navegação horizontal permitem a movimentação no mesmo nível do tipo de Nesh 
escolhida nas direções posterior e anterior: 

• De Seção para Seção; 

• De Capítulo para Capítulo; 

• De Subcapítulo para Subcapítulo; 

• De posição para posição; 

• De Regra Geral para Regra Geral. 

As setas de navegação vertical permitem a movimentação em níveis diferentes do tipo da Nesh 
escolhida: 

Para baixo: 

• De Seção para Capítulo; 

• De Capítulo para posição ou Subcapítulo (quando houver); 

• De Subcapítulo para posição; 

• De RGI para Regras Gerais. 

Para cima: 

• De Regras Gerais para RGI; 

• De posição ou Subcapítulo (quando houver) para Capítulo; 

• De Subcapítulo para Capítulo; 

• De Capítulo para Seção. 
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As dicas de texto contêm as descrições de Seção, Capítulo, Subcapítulo e posição, bastando colocar 
o mouse sobre eles para que apareçam. 

 

No caso de hiperlinks entre Nesh, ao ser acionado, será aberta a respectiva Nesh. 

Além disso, ao longo do texto das Nesh poderão haver hiperlinks para: 

• Imagens: será exibida uma tela de pop-up com a imagem selecionada na tela; 

• Regras Gerais: será aberta a Nesh referente à Regra Geral selecionada; 

• Anexos: será aberta a Nesh referente ao anexo selecionado. 

Se for acionado o botão Voltar, o sistema voltará para a página anterior na navegação, caso haja. 

7. PESQUISAR HISTÓRICO 

Quando acionada a função "Pesquisar Histórico" nas “Funções Avançadas” do menu do Classif, será 
aberta uma aba do navegador com os campos da NCM pesquisáveis. 

O usuário poderá pesquisar por Ato Legal, Código, Período de vigência e Descrição da mercadoria. 
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O resultado da pesquisa conterá todos os campos: Ato Legal (Órgão, Número, Data do Ato Legal, 
Data da sua publicação no DOU), Código, Período de vigência início, Período de vigência fim, 
Descrição. 

A pesquisa utiliza a lógica AND em todos os campos envolvidos.  

Se for acionado o ícone de visualização, poderão ser consultados os detalhes de cada código. 

 

Então aparecerá uma tela com todos os dados daquele código selecionado: 
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8. GERAR TABELA NCM 

Quando acionada a função "Gerar Tabela NCM" nas “Funções Avançadas” do menu do Classif, 
aparecerá o campo “Data” com a data atual, mas o usuário poderá alterar para outra data no período 
de 01/01/1996 até a data atual. 

 

Ao ser acionado o botão "Gerar", será criada a tabela NCM na data. 

Para efetivar a geração da tabela, deve-se escolher o formato de arquivo desejado (PDF, XML ou 
CSV). 
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O arquivo gerado será em texto plano (sem formatação de texto). 

9. MENU DE ÍCONES 

O Menu de Ícones busca consolidar as informações necessárias para intervenientes do comércio 
exterior, de modo a facilitar o acesso às mesmas. 

Ele fica no canto superior direito do Classif e tem uma barra de rolagem horizontal, sendo a 
navegação realizada por setas horizontais, localizadas nas suas extremidades. 
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Cada ícone pode conter um arquivo formato PDF ou um link para abertura de uma aba do navegador 
em uma página específica da internet. 

Quando usuário posicionar o mouse sobre algum ícone, aparece sobre ele um texto informativo sobre 
seu conteúdo (dica). 

Ao ser acionado o ícone, será aberto o arquivo formato PDF correspondente ou criada uma aba no 
navegador com o sistema do Pucomex ou a página da internet requeridos. 

Abaixo a relação das informações contidas no Menu de Ícones: 

Texto descritivo do Ícone Ação do Ícone 

RGI - Regras Gerais para Interpretação do 
Sistema Harmonizado 

Nova aba 

Classificação Fiscal de Mercadorias: 

Como classificar mercadorias - Compêndio 
de Soluções de Consulta - Pareceres da 
Organização Mundial das Aduanas (OMA) 

https://www.gov.br/receitafederal/pt-
br/assuntos/aduana-e-comercio-

exterior/classificacao-fiscal-de-mercadorias  

NESH - Notas Explicativas do Sistema 
Harmonizado 

https://www.gov.br/receitafederal/pt-
br/assuntos/aduana-e-comercio-
exterior/classificacao-fiscal-de-

mercadorias/notas-explicativas-do-sistema-
harmonizado 

TEC - Tarifa Externa Comum: alíquotas do 
Imposto de Importação, Ex - tarifários do 
Imposto de Importação, lista de exceções 
de BIT, etc 

http://www.camex.gov.br/tarifa-externa-
comum-tec/tec-listas-em-vigor 

TIPI - Tabela de Incidência do Imposto 
sobre Produtos Industrializados  

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-
a-informacao/legislacao/legislacao-por-

assunto/tipi-tabela-de-incidencia-do-imposto-
sobre-produtos-industrializados 

Sistema Normas: pesquisa sobre 
Legislação, incluindo Soluções de Consulta 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2cons
ulta/consulta.action 

Simulador do Tratamento das Importações: 
alíquotas, taxa de câmbio, antidumping, 
medidas compensatórias, etc 

https://siscomex.desenvolvimento.gov.br/trata
mento/private/pages/consulta_tratamento.jsf 

Simulador do Tratamento Administrativo: 
pesquisa detalhada sobre licenciamento de 
importação  

http://siscomex.desenvolvimento.gov.br/tratam
ento/private/pages/consulta_tratamento.jsf 
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Simulador do Tratamento Administrativo da 
Exportação: pesquisa detalhada sobre 
licenciamento de exportação  

https://portalunico.siscomex.gov.br/talpco/#/si
mular-ta?perfil=publico 

Orientações sobre o Tratamento 
Administrativo da Importação 

http://www.siscomex.gov.br/informacoes/import
acao/tratamento-administrativo-na-importacao/ 

Orientações sobre o Tratamento 
Administrativo da Exportação 

http://www.siscomex.gov.br/informacoes/trata
mento-administrativo-de-exportacao/ 

Portal Aduana e Comércio Exterior https://www.gov.br/receitafederal/pt-
br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior 

Nomenclatura do Sistema Harmonizado na 
versão em inglês 

http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclatur
e/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2017-

edition/hs-nomenclature-2017-edition.aspx 

NCM em espanhol  PDF 

Correlação NCM e Naladi http://consultawebv2.aladi.org/sicoexV2/jsfCorr
elaciones/correlacion_ncm_naladisa.seam?cid

=4133201 

NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e 
Estatística 

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-
a-informacao/legislacao/legislacao-por-

assunto/NVE 

Abreviaturas e Símbolos PDF 

Manual do Classif http://siscomex.gov.br/informacoes/manuais/ 

 


