
A Classificação do Seu Produto no Sistema Harmonizado – Conciliando a Nomenclatura
Comercial do Mercosul com o Sistema Harmonizado Americano

Exportação entre o Brasil e os EUA
Dicas para o Exportador Brasileiro

O chamado “SistSistSistSistSistema Harmonizadoema Harmonizadoema Harmonizadoema Harmonizadoema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias” foi criado pela Organização
Mundial das Alfândegas (OMA1) com o propósito de
harmonizar a classificação dos produtos entre países.
Quando exportado, cada produto é classificado de acordo
com a descrição e o número do Sistema Harmonizado. Os
seis primeiros dígitos da classificação devem ser os mesmos
nos países signatários da Convenção da OMA2. A partir do
sétimo dígito, os países estão livres para adicionar descrições
mais detalhadas. O Brasil utiliza a Nomenclatura Comercial
do Mercosul (NCM) que está baseada no Sistema
Harmonizado. Os Estados Unidos utilizam o “Harmonized
Tarif f Schedule” (USHTS), publicado pela Comissão
Internacional do Comércio (U.S. International Trade Commis-
sion), também seguindo o mesmo sistema. Por exemplo,
“bicicletas e outro ciclos” são classificadas sob o número
8712.00 na NCM e no USHTS. Entretanto, o USHTS subdi-
vide a classificação em vários outros números com dígitos
adicionais e descrições mais detalhadas (e.g. bicicletas com
rodas não excedendo 15 cm em diâmetro, USHTS no.
8712.001510).

Se o seu produto vai ser vendido no mercado americano, é
importante que o importador americano use o número correto
do USHTS com pelo menos 8 dígitos nos documentos
alfandegários, pois, nos Estados Unidos, o imposto é
estabelecido a partir desse nível de classificação. Nesse caso,
o número com 8 dígitos e sua respectiva descrição de acordo
com o USHTS, prevalece sobre a descrição e o número da
NCM, pois se o produto vai entrar no mercado americano, é
a nomenclatura americana que vai governar a classificação
do mesmo. É imprescindivel então que o exportador brasileiro
passe ao importador americano as características do seu

produto, e que, juntos, ambos determinem a sua
classificação. Alguns produtos são facilmente classificados,
outros, de mais complexa descrição, exigem a revisão por
um expert, ou, até mesmo, um pedido formal a alfândega
americana para determinação da classificação correta.
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A responsabilidade pela classificação correta do produto é
do importador americano, já que será ele que entrará com
os documentos de importação na alfândega americana e
efetuará o pagamento do imposto de importação.
Logicamente, é do interesse de ambas as partes que a
transação flua sem problemas para que a relação
exportador/importador seja duradoura e próspera.

Existe lei específica americana que impõe ao importador a
responsabilidade de classificar corretamente seu produto,
sob pena da alfândega americana iniciar um processo
administrativo alegando fraude ou negligência por parte do
importador. A alfândega americana pode aplicar penas
expressivas por erros de classificação, que, na maioria das
vezes, implicam também, em erros no pagamento do imposto
respectivo.

Alguns links úteis sobre o assunto:

www.usitc.gov (USHTS atualizado)
www.cbp.gov/xp/cgov/trade (Alfândega Americana)
www.desenvolvimento.gov.br (NCM atualizada)
www.wcoomd.org (OMA – Sistema Harmonizado)

Na próxima edição discutiremos as teorias para a
classificação correta dos produtos no Sistema Harmonizado.

(F(F(F(F(Fooooooooootnotnotnotnotnotttttes)es)es)es)es)
1  Em Inglês, World Customs Organization. 2 A lista dos países que utilizam o Sistema Harmonizado está disponível na website da OMA (http://
www.wcoomd.org ).
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Esse informativo se restringe à divulgação de notícias relacionadas a exportação de produtos para os Estados Unidos sob a perspectiva da lei
americana, não devendo ser considerado como opinião legal sobre o assunto ou consulta jurídica.

Para enviar críticas, sugestões, contatos comerciais, comentários sobre o serviço ou mesmo exclusão, email rvasconcellos@porterwright.com.


