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RESOLUÇÃO GECEX Nº 337, DE 9 DE MAIO DE 2022
Altera a Lista de Autopeças Não Produzidas constante dos
Anexos I e II da Resolução Gecex nº 285, de 21 de dezembro de
2021.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das
atribuições que lhe conferem o art. 21, § 2º, da Lei nº 13.755, de 10 de dezembro de 2018, o art. 34 do
Decreto nº 9.557, de 8 de novembro de 2018, o art. 7º, caput, do Decreto nº 10.044, de 4 de outubro de
2019, o art. 16 da Resolução Gecex nº 285, de 21 de dezembro de 2021, e tendo em vista a deliberação de
sua 193ª reunião, ocorrida em 20 de abril de 2022, resolve:
Art. 1º Ficam excluídos do Anexo I da Resolução Gecex nº 285, de 21 de dezembro de 2021, os
Ex-tarifários de autopeças listados no Anexo I desta Resolução.
Art. 2º Ficam excluídos do Anexo II da Resolução Gecex nº 285, de 21 de dezembro de 2021, os
Ex-tarifários de autopeças listados no Anexo II desta Resolução.
Art. 3º Ficam incluídos no Anexo I da Resolução Gecex nº 285, de 21 de dezembro de 2021, os
Ex-tarifários de autopeças listados no Anexo III desta Resolução.
Art. 4º Ficam incluídos no Anexo II da Resolução Gecex nº 285, de 21 de dezembro de 2021, os
Ex-tarifários de autopeças listados no Anexo IV desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor em 16 de maio de 2022.
MARCELO PACHECO DOS GUARANYS
Presidente do Comitê-Executivo
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Nº Ex

8471.41.90 001
ANEXO III
NCM

Nº
EX

DESCRIÇÃO

de catalisador com estrutura tubular e interna tipo colmeia, de aço inoxidável,
8421.99.99 108 Suporte
para depuradores por conversão catalítica de gases de escape de veículos.
Manta termo resistente de duas camadas constituída por uma parte intumescente e
outra não intumescente utilizada para gerar estabilidade, selagem e proteção do
8421.99.99 109 monolito filtrante em sistemas de exaustão, conversores catalíticos, fazendo a
cobertura de monolitos classificados até como ultra-thin wall em uma temperatura de
até 950 graus Celsius, utilizados em veículos comercias leves.
8529.10.90 023 Antena GPS e/ou GSM para aplicação em rastreadores e/ou GPS automotivos.
Antena digital de recepção de 433Mhz dos dados emitidos por válvula de pressão,
8529.10.90 024 com tensão nominal de trabalho entre 8V e 32V.
Antena externa AM/FM/LTE/GNSS/DAB+, com temperatura de operação de -40 a +
8529.10.90 025 80 graus Celsius e grau de proteção IP6K9K e impedância de 50 ohms, para conexão
em módulos eletrônicos de conectividade de caminhões e ônibus.
Antena interna LTE / GNSS com temperatura de operação de -40 a + 80 graus Celsius,
8529.10.90 026 comprimento dos cabos 4000mm (tolerância de 50mm) e impedância de 50 ohms,
para conexão em módulos eletrônicos de conectividade de caminhões e ônibus.
traseiro de veículo injetado e encapsulado com proteção infravermelha e
8708.22.00 002 Vidro
tolerância de +/- 3mm.
9401.99.00 081 Reclinadores "Easy Enter" para automóveis e comerciais leves de 2 portas.
9401.99.00 082 Reclinador de bancos para caminhões.
9401.99.00 083 Reclinador com função descontínua para bancos automotivos.
Suporte de esferas de precisão (DIN 5401) do sistema de deslizamento dos trilhos, do
9401.99.00 084 tipo usado em produto automotivo.
Conjunto de suspensão mecânica-pneumática para assentos automotivos, formado
por componentes de aço estrutural ligado laminado e/ou extrudado a frio (norma DIN
EM 10277-2), componentes de resinas de engenharia (//) e elementos de fixação de
aço(norma DIN ISSO 965-2), provido de sistema de ajustes de altura entre 0mm e
controle e memória da altura selecionada, curso de amortecimento vertical na
9401.99.00 085 140mm,
altura mínima de 25mm e máxima de 40mm, carga de amortecimento regulável entre
640N e 2760N, controle de corte de frequências ressonantes no amortecimento
vertical, amortecimento horizontal de curso de 20mm, inclinação típica da base
superior em 60 do movimento longitudinal por sistema de trilho duplo acionamento
por alavanca.
Bolsa inflável, com pressão máxima de 10bar, com função de posicionamento da altura
do banco e amortecimento de vibração, regulado por amortecedor de regulagem e
9401.99.00 086 atuando como mola pneumática, com aplicação interna em assentos para tratores
agrícolas, colheitadeiras, máquinas agrícolas autopropulsadas e máquinas rodoviárias
autopropulsadas.
Tesoura pantográfica com função de amortecimento de vibrações e movimentação
vertical do banco, contendo suporte dos acessórios, e aplicado em assentos de
9401.99.00 087 tratores agrícolas, colheitadeiras, máquinas agrícolas autopropulsadas e máquinas
rodoviárias autopropulsadas, altura estendida entre 308mm e 405mm, largura entre
334,5mm e 337,5mm, profundidade entre 360,5mm e 363,5mm.
Suspensão mecânica compacta de molas para absorção e amortecimento, com
calibragem das molas para cargas extrapesadas e com suporte das guias soldado,
9401.99.00 088 utilizada em assento de Tratores agrícolas, colheitadeiras, máquinas agrícolas
autopropulsadas e máquinas rodoviárias autopropulsadas; com largura dos furos entre
290,5mm e 293,5mm; profundidade entre 303,5mm e 306,5mm; altura entre 19,5mm e
20mm; melhor performance para o operador com peso entre 45 e 130 kg.
Conjunto estrutura metálica para assentos dianteiros com trilho, de aço de alta
9401.99.00 089 resistência, soldados com solda a laser 3D, com mecanismos elétricos integrados, com
ou sem memória, para ajuste de inclinação, altura, avanço e recuo.
Conjunto estrutura metálica para encosto de bancos dianteiros de aço de alta
9401.99.00 090 resistência, soldados com solda a laser 3D, com mecanismos elétricos integrados para
ajuste do ângulo do encosto do assento e ajuste do suporte lombar.
Base inferior da suspensão de assento automotivo, confeccionada em chapa de aço
estampada e dobrada, com largura entre 400,0 mm e 419,0 mm, com profundidade
9401.99.00 091 entre 291,6 mm e 356,0 mm, suportes de amortecedores, caminho de rolamento da
tesoura pantográfica, reforços soldados, pivôs, nervura para acoplamento da bolsa de
ar, batentes, furações alinhadas para acoplamento de eixos.
9401.99.00 092 Conjunto base deslizante estampado de posicionamento do assento para frente e para
trás do assento automotivo.
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Conjunto base deslizante do giratório, estampado composto, por furações de
indexação de giro, porcas solda projeção para fixação dos componentes do giratório,
9401.99.00 093 porcas de localização, trilhos dobrados/integrados na base, projetado com função de
giro do assento e ajuste frontal e traseiro do assento, acoplado à estrutura da parte
superior do assento.
Conjunto de alavanca do sistema de ajuste da altura de banco automotivo fabricado
9401.99.00 094 com alguns componentes incluindo chapa aço de alta resistência nos padrões
derivados da norma JIS com limite de tensão de 590 MPa mínimo, tolerância de
paralelismo +/-0,2mm e furos +/-0,05 com durabilidade superando os 30.000ciclos.
Estrutura do assento em ABS alta performance, com largura entre 253,0mm a
508,0mm, com profundidade entre 272,0mm e 520mm, com função de receber a
espuma injetada na forma em sua parte inferior, com o perfil superior da estrutura ABS
9401.99.00 095 do assento, contém alojamento e passagem do cabeamento, para os dispositivos de
aquecimento, ventilação e massageamento que ficam integrados na espuma do
assento automotivo.
Suporte da tampa do encosto estrutural, lado direito suspensão de assento
automotivo, confeccionada em chapa de aço estampada e dobrada, com largura de
158,3mm, com altura entre 160,3mm e 176,5mm, com a função de acoplar a tampa
9401.99.00 096 traseira estrutural do encosto, acoplar a base estrutural do assento, contendo reforços
soldados pivôs, batentes, com furações alinhadas com o suporte do encosto lado
esquerdo do assento automotivo.
Suporte da tampa do encosto estrutural, lado esquerdo da suspensão de assento
automotivo, confeccionada em chapa de aço estampada e dobrada, com largura de
158,3mm, com altura entre 160,3mm e 176,5mm, com a função de acoplar a tampa
9401.99.00 097 traseira estrutural do encosto, acoplar a base estrutural do assento, contendo reforços
soldados pivôs, batentes, com furações alinhadas com o suporte do encosto lado
direito do assento automotivo.
Suporte de estrutura para banco automotivo, fabricada em aço de alta resistência,
9401.99.00 098 conforme norma SAEJ2340XF, por processo de estampagem e tolerância crítica
paralelismo de +/-0,15mm e tolerância de perfil de +/-0,2mm.
Suporte estrutural estampado do assento, com largura entre 286,0mm a 367,0mm,
9401.99.00 099 com altura entre 183mm e 243,5mm, nervurado para estabilidade e rigidez do assento,
furações para acoplamento do conjunto do encosto, conjunto do assento e fixação do
assento no equipamento.
Tampa superior da suspensão de assento automotivo, confeccionada em chapa de aço
estampada e dobrada, com largura entre 337,4mm e 409,1mm, profundidade entre
323,8mm e 342,0mm, com a função de acoplar suportes de guias de deslocamento,
9401.99.00 100 suportes de console, suportes conjugados de guias de deslizamento e cremalheira de
posicionamento do assento, suportes de amortecedores, caminho de rolamento da
tesoura pantográfica em sua parte inferior, reforços soldados, pivôs, batentes com
furações alinhadas para acoplamento de eixos.

9401.99.00 101

Tampa traseira estampada do encosto de assento automotivo, confeccionada em
chapa de aço estampada e dobrada, com nervuras de reforço, soldados tubos antitorção, com largura entre 437,0mm e 470,0mm, altura entre 410,0mm e 445,8mm, com
a função estrutural, com suporte do dispositivo de regulagem lombar, reforço do
comando de regulagem lombar, coroa dentada do dispositivo de inclinação e tubos
guias do suporte de cabeça soldados.

Tesoura pantográfica do conjunto suspensão do assento automotivo confeccionada
em chapa de aço cortada para os braços, dobrada para suportes, estampagem
profunda , com largura entre 296,7mm e 336,0mm, profundidade entre 354,6mm e
9401.99.00 102 362,0mm com a função de acoplar suportes do micro compressor, bolsa pneumática,
amortecedor de regulagem infinita de absorção de impactos, rolamentos de agulhas
componentes de conexão da tesoura com a tampa superior base inferior da
suspenção, eixo embutido na base inferior da suspensão.
Componente de ligação estreito entre a tesoura pantográfica e a base superior da
suspensão, composto de dois tubos (longo e curto), material SAE1008 soldados em
9401.99.00 103 uma chapa de distanciamento, centralizada, material SAE1020, entre os dois tubos,
com dimensões de referência: Larg = 317 mm X Alt = 77,23 mm X Esp = 22,23 mm, com
função de aumentar o curso vertical da suspensão, aplicado em assento automotivo.
Componente de ligação largo, entre a tesoura pantográfica e a base inferior da
suspensão, composto de dois tubos (longo e curto), material SAE1008 soldados em
9401.99.00 104 uma chapa de distanciamento, centralizada, material SAE1020, os dois tubos, com
dimensões de referência: Larg = 317 mm X Alt = 77,23 mm X Esp = 22,23 mm, com
função de aumentar o curso vertical da suspensão, aplicado em assento automotivo.
Conjunto de suspensão estampado / fundido, alta resistência, tesoura fundido: MAT
ASTM A27 GRADE 65-35, base superior / inferior estampadas: MAT ASTM A568 - com
reforços, suportes das guias de deslocamento, batentes de fim de curso, nervura para
9401.99.00 105 alojamento da bolsa de ar inflável, furações para acoplamento e fixação do
amortecedor, fixação micro compressor de ar, dimensões: larg=382 mm, altura=161 mm,
prof= 400mm, curso=152mm, com função de posicionamento vertical e absorção de
impactos / vibrações aplicado em assento automotivo.
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Extensão do encosto estampado, material ASTM A1011 CS tipo B, laminado a quente,
conformabilidade aumentada, espessura 2,0 mm, reforçado com nervuras, rebaixos
com furação para fixação no encosto estampado, rebaixo com furação para fixação do
9401.99.00 106 dispositivo de ajuste lombar, os perfis com curvatura para casamento com o encosto,
bordas estampadas de acoplamento com a espuma de encosto, nas dimensões: altura
= 350 Ref, larg inferior = 362 Ref, larg superior = 260 Ref, com função de estender a
altura do encosto, aplicado em assentos automotivos.
Suporte do cabo de controle, estampado em chapa de aço ASTM A 1011 CS tipo B
laminado a quente, espessura = 3,0 mm +/- 0,18 MM, com função de acoplar o cabo de
9401.99.00 107 controle ao amortecedor, com dimensões de referência: Comp = 167,0 mm X Larg =
46,2 mm X Alt = 32,30 mm, com função de regular amortecedor, aplicado em assento
automotivo.
ANEXO IV
NCM

Nº
EX

DESCRIÇÃO

8471.41.00 024 Módulo para processamento de dados, programável, dotado de display eletrônico, para
controle de rendimento, monitoramento e operação de máquinas agrícolas.
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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