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38151200 
Tendo como substância ativa um metal precioso ou um composto de 

metal precioso 

38190000 

Líquidos para freios (travões) hidráulicos e outros líquidos preparados para 

transmissões hidráulicas, não contendo óleos de petróleo nem de minerais 

betuminosos, ou contendo-os em proporção inferior a 70%, em peso. 

39263000 Guarnições para móveis, carroçarias ou semelhantes 

39269000 Outras 

40091000 
Não reforçados com outras matérias nem associados de outra forma com 

outras matérias, sem acessórios 

40092000 
Reforçados apenas com metal ou associados de outra forma apenas com 

metal, sem acessórios 

40093000 
Reforçados apenas com matérias têxteis ou associados de outra forma 

apenas com matérias têxteis, sem acessórios 

40094000 
Reforçados com outras matérias ou associados de outra forma com outras 

matérias, sem acessórios 

40095000 Com acessórios 

40102100 
Correias de transmissão sem fim, de seção trapezoidal, mesmo estriadas, 

com uma circunferência superior a 60 cm, mas não superior a 180 cm 

40102200 
Correias de transmissão sem fim, de seção trapezoidal, mesmo estriadas, 

com uma circunferência superior a 180 cm, mas não superior a 240 cm 
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40102300 Correias de transmissão sem fim, síncronas, com uma circunferência 



 
 
 

superior a 60 cm, mas não superior a 150 cm 

40102400 
Correias de transmissão sem fim, síncronas, com uma circunferência 

superior a 150 cm, mas não superior a 198 cm 

40111000 
Dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluídos os veículos 

de uso misto e os automóveis  de corrodia) 

40112000 Dos tipos utilizados em ônibus ou caminhões 

40119100 Com banda de rodagem em forma de espinha de peixe ou semelhantes 

40119900 Outros 

40129010 “Flaps” 

40129090 Outros 

40131000 
Dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluídos os veículos 

de uso misto e os de corrida), ônibus ou caminhões 

40139000 Outras 

40161000 De borracha alveolar 

40169300 Juntas, gaxetas e semelhantes 

40169900 Outras 

45049020 Juntas, discos, arruelas e outros artigos para vedação 

68129000 Outras 

68131000 Guarnições para freios (travões) 

68139010 Guarnições para embreagem 

68139090 Outras 

69091990 Outros 
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70071110 Curvos 

70071190 Outros 



 
 
 

70072110 Curvo 

70072190 Outros 

70091000 Espelhos retrovisores para veículos 

70140000 
Artefatos de vidro para sinalização e elementos de óptica de vidro (exceto 

os da posição 70.15), não trabalhados opticamente. 

73110000 
Recipientes para gases comprimidos ou liqüefeitos, de ferro fundido, ferro 

ou aço. 

73181100 Tira-fundos 

73181300 Ganchos e armelas (pitões) 

73181400 Parafusos perfurantes 

73181500 
Outros parafusos e pinos ou pernos, mesmo com as porcas e arruelas 

(anilhas*) 

73181600 Porcas 

73181900 Outros 

73182100 Arruelas (anilhas*) de pressão e outras arruelas (anilhas*) de segurança 

73182200 Outras arruelas (anilhas*) 

73182300 Rebites 

73182400 Chavetas, cavilhas e contrapinos ou troços 

73182900 Outros 

73201000 Molas de folhas e suas folhas 

73202000 Molas helicoidais 
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76130000 Recipientes para gases comprimidos ou liqüefeitos, de alumínio. 

83021000 Dobradiças de qualquer tipo (incluídos os gonzos e as chaneiras) 

83023000 Outras guarnições, ferragens e artigos semelhantes, para veículos 



 
 
 

automóveis 

84073300 De cilindrada superior a 250 cm3, mas não superior a 1.000 cm3 

84073400 De cilindrada superior a 1.000 cm3 

84082000 Motores dos tipos utilizados para propulsão de veículos do Capítulo 87 

84135000 Outras bombas volumétricas alternativas 

84139100 De bombas 

84141000 Bombas de vácuo 

84143000 Compressores dos tipos utilizados nos equipamentos frigoríficos 

84145900 Outros 

84159000 Partes 

84189900 Outras 

84213900 Outros 

84254200 Outros macacos, hidráulicos 

84254900 Outros 

84821000 Rolamentos de esferas 

84822000 
Rolamentos de roletes cônicos, incluídos os conjuntos constituídos por 

cones e roletes cônicos 

84823000 Rolamentos de roletes em forma de tonel 

84824000 Rolamentos de agulhas 

84825000 Rolamentos de roletes cilíndricos 

84828000 Outros, incluídos os rolamentos combinados 

84829100 Esferas, roletes e agulhas 

84832000 Mancais (chumaceiras) com rolamentos incorporados 

84833000 Mancais (chumaceiras) sem rolamentos; bronzes 



 
 
 

84834000 

Engrenagens e rodas de fricção, exceto rodas dentadas simples e outros 

órgãos elementares de transmissão; eixos de esferas ou de roletes; caixas 

de transmissão, redutores, multiplicadores e variadores de velocidade, 

incluídos os conversores de torque (binários) 

84835000 Volantes e polias, incluídas as polias para cadernais 

84836000 
Embreagens e dispositivos de acoplamento, incluídas as juntas de 

articulação 

84839000 Partes 

84842000 Juntas de vedação, mecânicas 

84859000 Outras 

85013100 De potência não superior a 750 W 

85013200 De potência superior a 750 W mas não superior a 75 kW 

85079000 Partes 

85112000 Magnetos; dínamos-magnetos; volantes magnéticos 

85182900 Outros 

85199300 Outros toca-fitas (leitores de cassetes) 

85199900 Outros 

85272100 Combinados com aparelho de gravação ou de reprodução de som 

85272900 Outros 

85291000 
Antenas e refletores de antenas de qualquer tipo; partes reconhecíveis 

como de utilização conjunta com esses artefatos 
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85299000 Outras 

85311000 
Aparelhos elétricos de alarme para proteção contra roubo ou incêndio e 

aparelhos semelhantes 



 
 
 

85318000 Outros aparelhos 

85319000 Partes 

85332100 Para potência não superior a 20 W 

85361000 
Fusíveis e corta-circuito de fusíveis – Somente: Fusíveis para veículos del 

Capítulo 87 (NANDINA 85361010) 

85365000 Outros interruptores, seccionadores e comutadores 

85392100 Halógenos, de tungstênio (volfrâmio) 

85432000 Geradores de sinais 

85443010 Com peças de conexão 

85443090 Outros 

85471000 Peças isolantes de cerâmica 

85472000 Peças isolantes de plásticos 

87169000 Partes 

90251900 Outros 

90259000 Partes e acessórios 

90262000 

Para medida ou controle da pressão – Somente: Manômetros para 

veículos do Capítulo 87, elétricos ou eletrônicos (amparados pela 

NANDINA 90262000) 

90269000 Partes e acessórios 
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90291000 
Contadores de voltas, contadores de produção, taxímetros, totalizadores 

de caminho percorrido, podômetros e contadores semelhantes 

90299000 Partes e acessórios 

90318000 

Aparelhos digitais de uso em veículos automóveis para medida e indicação 

de magnitudes múltiplas tais como: velocidade média, consumos 

instantâneo e médio e autonomia (computadores de bordo) 



 
 
 

 

94018000 Outros assentos 

96138000 Outros isqueiros e acendedores 

 

 

 

 

 

 

 


