
 

APÊNDICE II 

 

NALADI/SH 96 DESCRIÇÃO 

83012000 Fechaduras dos tipos utilizados em veículos automóveis 

84099100 
Reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores 

de pistão, de ignição por centelha (faísca) 

84099900 Outras 

84133000 
Bombas para combustíveis, lubrificantes ou líquidos de arrefecimento, 

próprias para motores de ignição por centelha (faísca) ou por compressão 

84148000 
Outros - Somente: Compressores para veículos automóveis (NANDINA 

84148010) 

84152000 
Do tipo dos utilizados para o conforto dos passageiros nos veículos 

automóveis 

84212300 
Para filtrar óleos minerais nos motores de ignição por centelha (faísca) ou 

por compressão 

84212900 
Outros - Somente: Outros aparelhos para filtrar ou depurar líquidos 

(NANDINA 84212990) 

84213100 
Filtros de entrada de ar para motores de ignição por centelha (faísca) ou 

por compressão 

84219900 Outras 

84248990 Outros 

84818090 Outros - Somente: Válvulas para pneumáticos (NANDINA 84818030) 

84831000 
Árvores (veios) de transmissão [incluídas as árvores de excêntricos (cames) 

e virabrequins (cambotas)] e manivelas 

NALADI/SH 96 DESCRIÇÃO 

84831000 
Árvores (veios) de transmissão [incluídas as árvores de excêntricos (cames) 

e virabrequins (cambotas)] e manivelas 

84841000 Juntas metaloplásticas 

84849000 Outros 



85071000 De chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos motores de pistão 

85072000 Outros acumuladores de chumbo 

85111000 Velas de ignição 

85113000 Distribuidores; bobinas de ignição 

85114000 Motores de arranque, mesmo funcionando como geradores 

85115000 Outros geradores 

85118000 Outros aparelhos e dispositivos 

85119000 Partes 

85122000 Outros aparelhos de iluminação ou de sinalização visual 

85123000 Aparelhos de sinalização acústica 

85124000 Limpadores de pára-brisas, degeladores e desembaçadores 

85129000 Partes 

85391000 "Faróis e projetores, em unidades seladas" 

85392900 Outros 

87081000 Pára-choques e suas partes 

87082100 Cintos de segurança 

87082900 Outros 

87083100 Guarnições de freios (travões) montadas 

NALADI/SH 96 DESCRIÇÃO 

87083900 Outros 

87084000 Caixas de marchas (velocidades) 

87085000 
Eixos de transmissão com diferencial, mesmo providos de outros órgãos 

de transmissão 

87086000 Eixos, exceto de transmissão, e suas partes 

87087000 Rodas, suas partes e acessórios 

87088000 Amortecedores de suspensão 

87089100 Radiadores 

87089200 Silenciosos e tubos de escape 

87089300 Embreagens e suas partes 

87089400 Volantes, barras e caixas, de direção 

87089900 Outros 



90261000 

Para medida ou controle da vazão (caudal) ou do nível dos líquidos – 

Somente: Medidores de carburante para veículos do Capítulo 87, elétricos 

ou eletrônicos (NANDINA 90261011) 

90292000 

Indicadores de velocidade e tacômetros; estroboscópios – Somente: 

Manômetros para veículos do Capítulo 87, elétricos ou eletrônicos 

(amparados pela NANDINA 90262000) 

91040000 
Relógios para painéis de instrumentos e relógios semelhantes, para 

automóveis, veículos aéreos, embarcações ou para outros veículos. 

94012000 Assentos dos tipos utilizados em veículos automóveis 

94019090 Outros 

 


