
COMUNICADO SOBRE A SUSPENSÃO DO IPI 

 
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA., em atendimento às exigências sobre a suspensão 

do IPI, informa que seus estabelecimentos: 
 

1) CNPJ nº 59.104.273/0001-29, com endereço na Av. Alfred Jurzykowski, n.º 562, Vila 
Paulicéia, São Bernardo do Campo, São Paulo, 

 
2) CNPJ nº 59.104.273/0037-30, com endereço na Rodovia BR 040, s/n, Km 773, 

Distrito Industrial II, Juiz de Fora, Minas Gerais e, 
 

3) CNPJ nº 59.104.273/0012-81, com endereço na Estr. Iracemápolis-Santa Bárbara, 
s/n, Km 08, Santa Bárbara, Iracemápolis, São Paulo. 

 
Estão sujeitos à SUSPENSÃO DO IPI, conforme legislação vigente1, para os produtos 

classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11, da TIPI (componentes, 
chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças dos produtos autopropulsados) que devem sair com 
suspensão do IPI do estabelecimento industrial, assim como os importados, cuja suspensão se dará 
no momento do desembaraço.  
 

Esta suspensão é condicionada a que este produto, nacional ou importado, não seja um 
produto usado e seja empregado pela Mercedes-Benz:  
 

I - na produção de componentes2, chassis, carroçarias, acessórios, partes ou peças dos 
produtos autopropulsados; 

 
II - na montagem dos produtos autopropulsados3 classificados nas posições 84.29, 

84.32, 84.33, 87.01, 87.02, 87.03, 87.05, 87.06 e 87.11 (componentes, chassis, 
carroçarias, acessórios, partes e peças dos produtos autopropulsados), e nos códigos, 
8704.2 e 8704.3 (veículos automóveis para transporte de mercadorias), da TIPI.  

 
As notas fiscais relativas a estas vendas devem conter a expressão “Saída com 

suspensão do IPI, nos termos do Artigo 5º da Lei 9.826/99 e alterações posteriores” sendo 
proibido o registro do IPI em referidas notas. 

 
Desta forma, a empresa solicita a V.S. as que atentem à SUSPENSÃO DO IPI nas vendas 

destes produtos para os CNPJs indicados acima, quando no pedido constar a destinação destes 
produtos.  

 
Em caso de dúvida consulte as tabelas I e II anexas que contêm detalhamento destes 

itens. 
 

São Bernardo do Campo, 17 de março de 2016. 
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. 

 

                                                             
1 Artigo 5º da Lei 9.826/99; Artigo 4º da Lei 10.485/02 e Anexos I e II e Artigo 2º e 3º do Capítulo I da IN RFB nº 948/09; 
2 Inciso I, § 2º, Artigo 5º da Lei 9.826/99 - Vide Tabela I – Produtos para Produção de Componentes. 
3 Inciso II, § 2º, Artigo 5º da Lei 9.826/99 - Vide Tabela II – Produtos Autopropulsados. 



 
 
 

TABELA I – PRODUTOS PARA PRODUÇÃO DE COMPONENTES 
 

Código NCM Código NCM 

4016.10.10 8483.10 

4016.99.90 Ex 03 e 05 8483.20.00 

68.13 8483.30 

7007.11.00 8483.40 

7007.21.00 8483.50 

7009.10.00 8505.20 

7320.10.00 Ex 01 8507.10.00 

8301.20.00 85.11 

8302.30.00 8512.20 

8407.33.90 8512.30.00 

8407.34.90 8512.40 

8408.20 8512.90.00 

8409.91 8527.2 

8409.99 8536.50.90 Ex 01 

8413.30 8539.10 

8413.91.00 Ex 01 8544.30.00 

8414.80.21 8706.00 

8414.80.22 87.07 

8415.20 87.08 

8421.23.00 9029.20.10 

8421.31.00 9029.90.10 

8431.41.00 9030.39.21 

8431.42.00 9031.80.40 

8433.90.90 9032.89.2 

8481.80.99 Ex 01 e 02 9104.00.00 

 9401.20.00 

 

1. Tubos de borracha vulcanizada não endurecida da posição 40.09, com acessórios, próprias 
para máquinas e veículos autopropulsados das posições 84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 
8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06;  

2. Partes da posição 84.31, reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às 
máquinas e aparelhos das posições 84.29; 

3. Motores do código 8408.90.90, próprios para máquinas dos códigos 84.29, 8433.20, 
8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5; 

4. Cilindros hidráulicos do código 8412.21.10, próprios para máquinas dos códigos 84.29, 
8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5; 



5. Outros motores hidráulicos de movimento retilíneo (cilindros) do código 8412.21.90, próprios 
para máquinas dos códigos 84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5; 

6. Cilindros pneumáticos do código 8412.31.10, próprios para produtos dos códigos 
8701.20.00, 87.02 e 87.04; 

7. Bombas volumétricas rotativas do código 8413.60.19, próprias para produtos dos códigos 
84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 8701.20.00, 87.02 e 87.04; 

8. Compressores de ar do código 8414.80.19, próprios para produtos dos códigos 8701.20.00, 
87.02 e 87.04; 

9. Caixas de ventilação para veículos autopropulsados, classificadas no código 8414.90.39; 

10. Partes classificadas no código 8432.90.00, de máquinas das posições 8432.40.00 e 
8432.80.00; 

11. Válvulas redutoras de pressão classificadas no código 8481.10.00, próprias para máquinas e 
veículos autopropulsados dos códigos 84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 
87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06; 

12. Válvulas para transmissões óleo-hidráulicas ou pneumáticas classificadas no código 
8481.20.90, próprias para máquinas dos códigos 84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5; 

13. Válvulas solenoides classificadas no código 8481.80.92, próprias para máquinas e veículos 
autopropulsados das posições 84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 
87.03, 87.04, 87.05 e 87.06; 

14. Embreagens de fricção do código 8483.60.1, próprias para máquinas dos códigos 84.29, 
8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5; 

15. Outros motores de corrente contínua do código 8501.10.19, próprios para acionamento 
elétrico de vidros de veículos autopropulsados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

TABELA II - PRODUTOS AUTOPROPULSADOS 

Código NCM Descrição 

8429 Bulldozers, angledozers, niveladores, raspo-transportadores (scrapers), 
pás mecânicas, escavadores, carregadoras e pás carregadoras, 
compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsados 

8432 Máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para 
preparação ou trabalho do solo ou para cultura; rolos para gramados 
ou para campos de esporte 

8433 Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, 
incluindo as enfardadeiras de palha ou forragem; cortadores de grama 
e ceifeiras; máquinas para limpar ou selecionar ovos, frutas ou outros 
produtos agrícolas, exceto as da posição 84.37 

8701 Tratores (exceto os carros-tratores da posição 87.09) 

8702 Veículos automóveis para transporte de dez pessoas ou mais, 
incluindo o motorista 

8703 Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis 
principalmente concebidos para transporte de pessoas (exceto os da 
posição 87.02), incluindo os veículos de uso misto (station wagons) e 
os automóveis de corrida 

8705 Veículos automóveis para usos especiais (por exemplo, auto-socorros, 
caminhões-guindastes, veículos de combate a incêndio, caminhões-
betoneiras, veículos para varrer, veículos para espalhar, veículos-
oficinas, veículos radiológicos), exceto os concebidos principalmente 
para transporte de pessoas ou de mercadorias 

8706 Chassis com motor para os veículos automóveis das posições 87.01 a 
87.05 

8711 Motocicletas (incluindo os ciclomotores) e outros ciclos equipados 
com motor auxiliar, mesmo com carro lateral; carros laterais 

8704.10.00 Dumpers concebidos para serem utilizados fora de rodovias 

8704.2 Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias com 
motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) 

8704.3 Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, com 
motor de pistão, de ignição por centelha 

 


