
Principais mudanças da NCL (9) para a NCL (10) 
 

Com a entrada em vigor da nova edição da Classificação (NCL (10)), a estrutura de 

quarenta cinco classes permanece, dentre as quais, da classe 01 a 34 são enquadrados os produtos e 

da 35 a 45 são enquadrados os serviços. 

 
Novas Entradas 
 

Na décima edição do Classificador de NICE, foram incluídas cerca de 220 novas 

entradas de produtos e 60 novas entradas para serviços, disponibilizadas na lista de produtos e na 

lista de serviços da Classificação de NICE, que pode ser acessada no portal do INPI 

(www.inpi.gov.br) . 

 

Algumas entradas tiveram a finalidade apenas de atribuir maior especificidade à 

descrição: 

 
Exemplo:  
 
Produto: Alface – NCL (9) 31 – Alface fresca – NCL (10) 31 
 
       
Serviço:  
Perfuração de poços NCL (9) 37 – Perfuração de poços NCL(10) 37 
     - Perfuração de poços profundos de petróleo e de gás. -NCL(10) 37 
 
 

Outras entradas trouxeram elementos realmente novos: 
 
Exemplo: 
 
Produto: Aparelhos de microdermoabrasão – NCL (10) 10 
 
 
Serviço: Serviços de Crioconservação – NCL (10) 40 
 
Itens excluídos 
 

Abaixo, são apresentadas as descrições de produtos e de serviços que  foram retiradas na 

10ª edição da Classificação de NICE. 

 



CLASSE DESCRIÇÃO DE PRODUTO/SERVIÇO RETIRADA 
01 Algarobilho [curtimento] 

02 Prata (Tinta de -) para cerâmica 

02 Platina brilhante para cerâmica 

02 Ouro brilhante para cerâmica 

05 Ar (Preparações para perfumar o -) 

05 Chá para emagrecer para uso medicinal 

05 Sal amoníaco (Pastilhas de -) 

05 Moscardos [mutucas] (Óleos contra -) 

05 Pílulas para uso farmacêutico 

05 Complementos para forragem para uso medicinal 

06 Correntes para cães 
06 Fios para antenas 
06 Mealheiros [cofres] de metal 
06 Parafusos [ferragens] 
07 Ignição (Magnetos de -) para motores 
07 Trigo (Moinhos de -) 
07 Cortar raízes (Máquinas para -) 
07 Raízes (Máquinas para cortar -) 
07 Teares 
08 Martelos (Afiadores de -) 
09 Indicadores [eletricidade] 
09 Capacidade (Medidores de -) 
09 Contatos elétricos, de metais preciosos 
09 Bombas de gasolina para postos de gasolina 
09 Gasolina (Bombas de -) para postos de gasolina 
09 Viseiras [proteção] 
09 Lanternas de bolso (Pilhas para -) 
09 Pilhas para lanternas de bolso 
09 Moedas (Portões para estacionamentos de veículos, acionados por -) 
09 Portões para estacionamentos de veículos, acionados por moedas 
09 Mergulhadores (Aparelhos para -) 
09 Selos de correio (Contadores de -) 
09 Catracas automáticas [borboleta] 
09 Termiônicos (Lâmpadas e tubos -) 
09 Campainhas elétricas [cigarras] 
09 Jogos (Aparelhos para -) adaptados para uso apenas com receptores de televisão 
09 Ferros elétricos de passar 
09 Entretenimento (Aparelhos para -) adaptados para uso apenas com receptores de televisão 
10 Luvas de crina para massagens 
11 Lanternas 
11 Gás (Geradores de -) [instalações] 
11 Geradores de gás [instalações] 
14 Adereços de prata 
15 Baquetas de bumbo 



16 Calendário de folhas destacáveis 
16 Bebês (Cueiros de papel ou celulose para -) [descartáveis] 
16 Cueiros de papel ou celulose para bebês [descartáveis] 
16 Bebês (Fraldas de papel ou celulose para -) [descartáveis] 
16 Fraldas de papel ou celulose para bebês [descartáveis] 
18 Cães (Coleiras para -) 
20 Carretéis não mecânicos e não metálicos para mangueiras flexíveis 

21 Baldes para carvão 
21 Esticadores de camisas 
21 Gado (Manjedouras para -) 
21 Manjedouras para gado 
21 Maquiagem (Aparelhos para remover -) [não elétrico] 
21 Esticadores de calças 
21 Puxadores de porcelana 
22 Filtragem (Fibras em rama para -) 
25 Bebês (Cueiros de matérias têxteis para -) 
25 Bebês (Fraldas de matérias têxteis para -) 
25 Cueiros de matérias têxteis para bebês 
25 Fraldas de matérias têxteis para bebês 
26 Cabelos (Rolos de -) [exceto aparelhos manuais] 
26 Rolos de cabelo [exceto aparelhos manuais] 
28 Jogos automáticos exceto os adaptados para uso apenas com aparelhos de televisão 
28 Floretes para esgrima 
29 Proteína para consumo humano 

29 Caseína para uso alimentar 

30 Bolos (Decorações comestíveis para -) 

31 Aditivos para forragem, exceto para uso medicinal 

31 Aves de criação para reprodução 

31 Proteína para consumo animal 
38 Remessa de telegramas 
38 Telegramas (Remessa de -) 
41 Serviços de imagem digital 

 
 
Itens da NCL (9) que foram alterados de classe na NCL (10) 
 

Abaixo, são apresentados os itens da classificação que mudaram de classe. Em alguns 

casos, foi alterada também a redação do item, conforme pode ser verificado na coluna de 

observações.  

 
CLASSE 

ANTERIOR 
NCL (9) PRODUTOS/SERVIÇOS MOVIMENTADOS 

CLASSE 
ATUAL 

NCL (10) 

 
OBSERVAÇÕES 

05 Leite albuminoso 29 



09 Acendedores de charutos para automóveis 12 
09 Aparelhos para corte a arco elétrico 07 
09 Arco elétrico (Aparelhos para corte a -) 07 

09 Aparelhos para soldagem a arco elétrico 07 
Alterado para:  Aparelhos 
elétricos de soldagem a arco. 

09 Soldagem (Aparelho para -) a arco elétrico 07 
Alterado para:  Aparelhos 
elétricos de soldagem a arco. 

09 Dispositivos para operar elevadores 07 
09 Elevadores (Dispositivos para operar -) 07 
09 Máquinas automáticas de venda 07 
09 Bombas de combustível para postos de gasolina 07 

09 Soldagem (Eletrodos para -) 07 

Alterado para “eletrodos para 
máquinas de soldagem. 

09 Galvanoplastia (Aparelhos para -) 07 
Alterado para máquinas de 
galvanoplastia. 

09 Bóias de borracha para banho e natação 28 
09 Bóias para banho e natação 28 

09 Aparelhos para galvanização 07 
Alterado para “Máquinas de 
galvanização” 

09 
Vedar embalagens plásticas (Aparelhos elétricos 
para -) 07 

Alterado para “Aparelhos 
elétricos para vedar materiais 
plásticos [embalagem] 

09 Portas (Dispositivos elétricos para abrir -) 07 

Alterado para “Dispositivos 
elétricos para abertura de 
portas” 

09 Bombas auto-reguladoras de combustível 07 
09 Combustível (Bombas auto-reguladoras de -) 07 
09 Bombas auto-reguladoras de combustível 07 
09 Combustível (Bombas auto-reguladoras de -) 07 

09 Soldagem elétrica (Aparelhos para -) 07 
Alterado para  “Soldagem 
(Aparelhos de), elétricos 

09 Aparelhos para soldagem, elétricos 07 
Alterado para  “Soldagem 
(Aparelhos de), elétricos 

09 Soldagem (Aparelhos para -), elétricos 07 
Alterado para  “Soldagem 
(Aparelhos de), elétricos 

09 Fechos de porta, elétricos 07 
Alterado para “Dispositivos 
elétricos para fechar portas” 

09 Insetos (Aparelhos elétricos para atrair e matar -) 21 

Alterado para “Dispositivos 
elétricos para atrair e matar 
insetos” 

09 Natação (Cintos de -) 28 
09 Coletes de natação 28 

09 
Cabelos (Aparelhos eletrotérmicos para ondular 
os -) 26 

Foi adequada a tradução 
para: “Bigudi [artefatos para 
cabelo] 

09 Maquilagem (Aparelhos elétricos para retirar -) 21 
Alterado para “Instrumentos 
para retirar maquiagem” 

09 Ferros elétricos de soldar 07 
Alterado para “Ferros para 
soldagem, elétricos”. 



09 Ouvido (Protetores de -) 10 
Alterado para “Ouvido 
(Protetores de-) [audição]] 

09 Protetores de ouvido 10 
Alterado para “Ouvido 

(Protetores de-) [audição]
11 Lâmpadas para soldar 07 

13 Isca de fazer fogo 04 
Foi adequada a tradução 
para: “Acendalha” 

16 
Bebês (Fraldas-calças de papel ou celulose para -) 
[descartáveis] 05 

17 Incêndio (Mangueiras de -) 09 
17 Mangueiras de incêndio 09 
20 Bebidas (Canudos para -) 21 
20 Canudos para bebidas 21 

22 Cabelos 26 
Alterado para “Cabelo 
humano”. 

26 Bordados (Fios de metal para -) 23 
26 Fios de metal para bordados 23 
26 Abafadores para chaleiras 21 
26 Chaleiras (Abafadores para -) 21 
30 Levedura em cápsula, exceto para uso medicinal 05 

35 

Avaliação de madeira em pé [para construção] 

36 

O item foi modificado para  
“Avaliação financeira de 
madeira em pé” 

35 Avaliação de lã 36 
O item foi modificado  para 
“Avaliação financeira de lã” 

 
 

DIRETORIA DE MARCAS 


