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Solução de ConsultaSolução de Consulta nº nº   7575 -  - CositCosit

Data 17 de março de 2015

Processo      

Interessado

CNPJ/CPF      

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

Benefício fiscal concedido a um produto químico especificado na forma genérica,
pelo ato concedente, aproveita a suas espécies se não houver restrição às espécies
derivadas. Nesse sentido, o benefício fiscal concedido ao produto “Cefadroxila”
abrange  as  espécies  “Cefadroxila  Anidro”,  “Cefadroxila  Hemidrato”  e
“Cefadroxila  Monohidrato”,  caso  inexista  restrição  a  qualquer  espécie
derivada.

Dispositivos Legais: Decreto nº 5.821, de 2006, art. 1º, inciso I, Anexo I, item
339; e Decreto nº 6.426, de 2008, art. 1º, inciso I, Anexo I, item 339.

Relatório

A presente consulta iniciou-se por petição protocolada em 11 de setembro de 2007,
perquerindo sobre o correto entendimento a ser dado ao item 339, do Anexo I, do art. 1º, do
Decreto nº 5.821, de 29 de junho de 2006.

2. A dúvida apresentada pela XXX reside em saber se o CEFADROXILA, “substância
utilizada como antibiótico, classificado como cafalosporina de 1ª geração sendo considerado
um antibiótico beta lactânico”, indicado no item 339, do Anexo I, do Decreto nº 5.821, de
2006, como CEFADROXILA, é entendido como o gênero, e contém suas várias espécies, tais
como Cefadroxila Anidro (CAS 50370-12-2), Cefadroxila Hemidrato (CAS 119922-85-9) e
Cefadroxila Monohidrato (CAS 66592-87-8), ou somente uma delas está amparada no citado
item.

3. Indica dois títulos de referência da área do conhecimento técnico, demonstrando que
gênero é um conceito amplo, contendo todas as suas variações como derivações de seu gênero,
constituindo, portanto, as espécies, ou seja, estas contidas na forma gênero. 
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4. Apresenta a NVE – Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística, instituída pela IN
SRF nº 80, de 27 de dezembro de 1996, dizendo que esta especificou o produto em questão no
seu Anexo Único, como segue:

“SubItem 29419034 Cefadroxil e seus sais
Atributos e Especificações de Nível 'U'
Atributo CAA 
0001 066592-87-8/Cefadroxila
9999 Outros”

5. A  consulente  informa  que  a  literatura  técnica,  “Martindale:  The  Complete  Drug
Reference,  Pharmaceutical  Press  2007,  USA”  e  a  “The  United  States  Pharmacopeial
Convention  –  USP,  ficha  (MSDS)  nº  1097104,  de  10  de  janeiro  de  2007”,  classificou  o
Cefadroxil Monohidrato com o CAS nº 66592-87-8 (código emitido pelo “Chemical Abstracts
Service – CAS, da American Chemical Society”. Diz ainda, que a Nomenclatura de Valor
Aduaneiro e Estatística – NVE, instituída pela IN SRF Nº 80, de 1996, classifica somente o
Cefadroxil Monohidrato e “por conseguência ao listar o produto no Decreto nº 5.821, de 29 de
junho  de  2006,  no  item  339  do  Anexo  I,  apenas  como  CEFADROXILA,  entende  a
CONSULENTE tratar-se do CEFADROXIL MONOHIDRATO”.

6. E por fim pergunta;

“Ante àquilo que se encontra explicitado acima, é a presente para formalizar a presente consulta
quanto a legislação tributária para o CEFADROXIL (NCM nº 2941.90.34), na interpretação da
posição 339 do Anexo I do Decreto nº 5.281, de 29 de junho de 2006, ser interpretado como o
gênero  (CEFADROXIL  ANIDRO,  CEFADROXIL  HEMIDRATO  OU  CEFADROXIL
MONOHIDRATO)  ou  tratar-se  exclusivamente  de  CEFADROXIL  MONOHIDRATO (CAS  nº
66592-87-8), de forma a abalizar os pertinentes procedimentos, evitando assim, imposição de
multas em função de divergentes interpretações.”

7. Depois de muitas idas e vindas para sanear o presente, entendeu a chefe da Disit/8ª RF à
época tratar-se de consulta  sobre classificação de mercadorias  e encaminhou a Coana para
apreciação.  Cientificado da manifestação da Coana,  a  consulente reclama dizendo que não
solicitou a classificação fiscal do produto em tela, e sim se a forma genérica prescrita no item
339, do Anexo I, do art. 1º, do Decreto nº 5.821, de 2006, abrange as suas espécies, que dela
são  derivadas  e  solicita  o  encaminhamento  à  Cosit  para  opinar  sobre  a  interpretação  da
legislação tributária a ser dada aos produtos perqueridos, conforme solicitado na inicial.

Fundamentos

8. O  Decreto  nº  5.821,  de  2006,  reduzia  a  zero  as  alíquotas  da  Contribuição  para  o
PIS/Pasep e da Cofins, da Contribuição para o PIS/Pasep-importação e da Cofins-importação
incidentes  sobre  a  receita  decorrente  da  venda no mercado  interno  e  sobre  a  operação de
importação dos produtos químicos classificados no Capítulo 29 da Nomenclatura Comum do

2



Erro: Origem da
referência não

encontrada

Fls. 2

Mercosul – NCM, relacionados no Anexo I, deste Decreto. O item 339, desse Anexo I, listava
o  produto  “Cefadroxila”  como  beneficiário  da  redução  das  alíquotas  incidentes.  Importa
destacar que referido decreto foi revogado pelo Decreto nº 6.426, de 7 de abril de 2008, o qual,
todavia, manteve a redução a zero para o produto em questão.

9. É oportuno observar que a designação do produto em questão é expressa no idioma
português  como  Cefadroxila,  apesar  de  a  literatura,  mesmo  nacional,  adotar  a  grafia  de
Cefadroxil, proveniente da literatura técnica norte-americana (farmacêutica), portanto, podendo
ser usado como sinônimo nesta consulta.

10. A  consulente  apresenta  a  Nomenclatura  de  Valor  Aduaneiro  e  Estatística  –  NVE,
instituída pela Instrução Normativa SRF nº 80, de 1996 (criada com a finalidade de identificar
mercadoria  submetida  a  despacho  aduaneiro  de  importação,  mais  especificamente  para  os
efeitos de valoração aduaneira). O Anexo Único a esta IN SRF nº 80, de 1996, apresenta os
produtos aí descritos, acrescidos de atributos, suas especificações, e identificações, no caso em
tela, conforme o descrito no item 4, acima.

11. Temos assim, a Cefadroxila na NVE, com o código 0001 e especificação CAA 066592-
87-8/Cefadroxila. A dúvida da consulente reside justamente nesta questão, está entendendo a
NVE como NCM e não observa a distinção entre estas duas codificações, cujos objetivos são
diferentes:

11.1. A  NVE  tem  por  objetivo  indicar  determinado  produto,  identificando-o  mais
especificamente  possível  para evitar  distorções  na comparação e  verificação do
valor aduaneiro declarado em importações realizadas pela mesma empresa ou não,
o que poderia ocorrer se buscasse esse objetivo somente com a NCM, 

11.2. Assim vemos a especificação CAA 066592-87-8, constante na NVE, que apresenta
o mesmo número de registro do CAS, designado para identificar cada substância
química (qualquer alteração ocorrida nessa substância química, novo código será
estabelecido).

11.3. A  especificação  “CAA  066592-87-8/Cefadroxila”,  identifica  a  “cefadroxila
monohirato”, pois para essa espécie, a NVE possui interesse mais analítico. 

12. As  espécies  apresentadas  pela  consulente  como  “Cefadroxila  Anidro”,  “Cefadroxila
Hemidrato”  e  “Cefadroxila  Monohidrato”,  conforme Laudo Técnico  abaixo transcrito,  são
derivadas do gênero Cafadroxila, produto amparado com a redução de alíquota pelo Decreto
nº 5.821, de 2006, bem como pelo Decreto nº 6.426, de 2008. O Laudo Técnico juntado ás fls.
126 à 162, diz, “A molécula da Cefadroxila é um dos fármacos com atividade antibiótica que
apresenta pseudomorfismo, ou seja, pode apresentar várias formas de cristalização, anidra,
monohidratada e também é citado a existência da forma hemihidratada”. Os citados Decretos
não fazem restrição a qualquer espécie derivada da Cefadroxila na concessão da redução da
alíquota.
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13. O citado Laudo Técnico constante às fls. 156, da presente consulta responde a pergunta
formulada, “in verbis”:

“o) Podemos afirmar que CEFADROXIL é um gênero que comporta as espécies
CEFADROXIL ANIDRO E CEFADROXIL MONOHIDRATADO ?

Resp: SIM”

14. Importante observar que a concessão do benefício fiscal estabelecida pelos Decretos em
tela indicou como objeto o produto “Cefadroxila” no item 339, do seu Anexo I, e não vinculou
para aplicação da redução da alíquota um código, ou seja, não o restringiu à nomenclatura
(NCM ou NVE). 

15. Portanto,  o  benefício  da  redução  prevista  no  Decreto  nº  5.821,  de  2006,  e
posteriormente  no  Decreto  nº  6.426,  de  2008,  no  item 339,  do  Anexo  Único,  abrange  a
Cefadroxila em suas várias formas de cristalização: anidra, monohidratada e hemihidratada.

Conclusão

16. O  produto  químico  classificado  no  Capítulo  29,  da  Nomenclatura  Comum  do
Mercosul - NCM, relacionado no item 339 do  Anexo I  do Decreto nº 5.821, de 2006, bem
como do Decreto nº 6.426, de 2008, beneficiado com redução a zero das alíquotas incidentes,
alcança suas formas derivadas, se não houver restrição.

À consideração do Chefe da Disit da 8ª RF.

Assinado digitalmente

FLAVIO DEL COMUNI

Auditor-Fiscal da RFB 

Relator

Assinado digitalmente

MARCOS ROBERTO NOCIOLINI

Auditor-Fiscal da RFB

Revisor

De acordo. Ao Coordenador-Geral da Cosit para aprovação.

Assinado digitalmente

CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Auditor-Fiscal da RFB

Chefe da Disit da 8ª RF
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Ordem de Intimação

Aprovo a Solução de Consulta.  Publique-se e divulgue-se nos termos do art.  27 da
Instrução Normativa RFB nº 1.396, de 16 de setembro de 2013. Dê-se ciência ao interessado.

Assinado digitalmente

FERNANDO MOMBELLI

Auditor-Fiscal da RFB

  Coordenador-Geral da Cosit
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