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§ 2º O Poder Executivo federal disporá sobre o percentual de
tolerância no caso de perda inevitável no processo produtivo.

Art. 25. A isenção do imposto de importação de que trata o art.
21 fica condicionada ainda à realização, pela empresa habilitada, de
dispêndios, no País, correspondentes ao montante equivalente à
aplicação da alíquota de dois por cento do valor aduaneiro, em projetos
de pesquisa, desenvolvimento e inovação e em programas prioritários de
apoio ao desenvolvimento industrial e tecnológico para o setor
automotivo e sua cadeia, conforme regulamento do Poder Executivo
federal, em parceria com:

I - ICTs;

II - entidades brasileiras de ensino, oficiais ou reconhecidas
pelo Poder Público;

III - empresas públicas dotadas de personalidade jurídica de
direito privado que mantenham fundos de investimento que se destinem a
empresas de base tecnológica, com foco no desenvolvimento e na
sustentabilidade industrial e tecnológica para a mobilidade e logística; ou

IV - organizações sociais, qualificadas conforme a Lei nº 9.637,
de 1998, ou serviços sociais autônomos, que mantenham contrato de
gestão com o Governo federal e promovam e incentivem a realização de
projetos de pesquisa aplicada, desenvolvimento e inovação para o setor
automotivo e sua cadeia.

§ 1º Para fins do disposto no caput, aplicam-se os § 4º e § 6º do
art. 10.

§ 2º Os dispêndios de que trata o caput deverão ser realizados
até o último dia útil do segundo mês-calendário posterior ao mês de
realização das importações, contado o prazo a partir da data do
desembaraço aduaneiro.

Seção IV

Das Sanções Administrativas

Art. 26. O beneficiário do regime tributário deverá comprovar
anualmente a realização dos dispêndios de que trata o art. 25, conforme
regulamento do Poder Executivo federal.

§ 1º Aplica-se sanção de suspensão da habilitação ao
beneficiário que não comprovar a realização dos dispêndios de que trata
o art. 25, até o pagamento da multa de que trata o § 2º.

§ 2º Aplica-se multa de cem por cento sobre a diferença entre o
valor do dispêndio de que trata o caput do art. 25 e o valor efetivamente
realizado.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 27. As políticas públicas e as regulações dirigidas ao setor
automotivo observarão os objetivos e as diretrizes do Programa Rota
2030 - Mobilidade e Logística.

Art. 28. O Poder Executivo federal regulamentará esta Medida
Provisória no prazo de trinta dias, contado da data de sua publicação.

Art. 29. Os benefícios de que trata esta Medida Provisória
poderão ser usufruídos pelo prazo de cinco anos, na forma da Lei nº
13.473, de 8 de agosto de 2017.

Art. 30. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação e produzirá efeitos:

I - a partir de 2022, quanto ao art. 2º;

II - a partir de 1º de agosto de 2018, quanto aos art. 7º ao art. 19
e art. 27;

III - a partir de 1º de janeiro de 2019, quanto aos art. 20 ao art.
26; e

IV - na data de sua publicação, quanto aos demais artigos.

Brasília, 5 de julho de 2018; 197º da Independência e 130º da
República.

MICHEL TEMER
Eduardo Refinetti Guardia
Marcos Jorge

DECRETO Nº 9.442, DE 5 DE JULHO DE 2018

Altera as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidente
sobre veículos equipados com motores híbridos e elétricos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere art. 84, caput,
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 4º, caput, incisos I e II, do Decreto-
Lei nº 1.199, de 27 de dezembro de 1971,

D E C R E T A :

Art. 1º Este Decreto altera as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
incidente sobre veículos equipados com motores híbridos e elétricos.

Art. 2º As Notas Complementares NC (87-4) e NC (87-6) da Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados - Tipi, aprovada pelo Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de 2016,
passam a vigorar conforme as alterações constantes do Anexo a este Decreto.

Art. 3º Ficam suprimidos os destaques "Ex 01" e "Ex 02" dos códigos 8703.40.00 e
8703.60.00 da Tipi.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao
de sua publicação.

Brasília, 5 de julho de 2018; 197º da Independência e 130º da República.

MICHEL TEMER
Eduardo Refinetti Guardia

ANEXO

NC (87-4) Ficam fixadas, nos percentuais abaixo indicados, as alíquotas relativas aos automóveis de
passageiros e veículos de uso misto, com motor a álcool ou com motor que utilize alternativa ou
simultaneamente gasolina e álcool (flexibe fuel engine), classificados nos códigos a seguir especificados:

. CÓDIGO DA TIPI ALÍQUOTA (%)

. 8703.22 11

. 8703.23.10 18

. 8703.23.10 Ex 01 11

. 8703.23.90 18

. 8703.23.90 Ex 01 11

. 8703.24 18

NC (87-6) Ficam fixadas, nos percentuais abaixo indicados, as alíquotas relativas aos automóveis de
passageiros e veículos de uso misto, classificados nos códigos a seguir especificados:

. CÓDIGO DA
TIPI

EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA (EE)

(MJ/km)

MASSA EM ORDEM DE
MARCHA (MOM) (kg)

ALÍQUOTA (%)

. 8703.40.00 e
8703.60.00

EE menor ou igual a 1,10 MOM menor ou igual a 1400 9

. MOM maior que 1400 e menor
ou igual a 1700

10

. MOM maior que 1700 11

. EE maior que 1,10 e
menor ou igual a 1,68

MOM menor ou igual a 1400 12

. MOM maior que 1400 e menor
ou igual a 1700

13

. MOM maior que 1700 15

. EE maior que 1,68 MOM menor ou igual a 1400 17

. MOM maior que 1400 e menor
ou igual a 1700

19

. MOM maior que 1700 20

. 8703.80.00 EE menor ou igual a 0,66 MOM menor ou igual a 1400 7

. MOM maior que 1400 e menor
ou igual a 1700

8

. MOM maior que 1700 9

. EE maior que 0,66 e
menor ou igual a 1,35

MOM menor ou igual a 1400 10

. MOM maior que 1400 e menor
ou igual a 1700

12

. MOM maior que 1700 14

. EE maior que 1,35 MOM menor ou igual a 1400 14

. MOM maior que 1400 e menor
ou igual a 1700

16

. MOM maior que 1700 18

Ficam reduzidas em dois pontos percentuais, relativamente à tabela acima, as alíquotas dos
veículos com motor a álcool ou com motor que utilize alternativa ou simultaneamente gasolina e
álcool (flexibe fuel engine) classificados nos códigos 8703.40.00 e 8703.60.00.

Para fins de aplicação desta Nota Complementar, considera-se:

Eficiência Energética - EE - níveis de autonomia expressos em quilômetros por litro de
combustível (Km/l) ou níveis de consumo energético expressos em megajoules por quilômetro
(MJ/Km), medidos segundo o ciclo de condução combinado descrito na Norma ABNT NBR
7024:2017 Versão Corrigida: 2017, segundo as instruções normativas complementares do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente - Ibama para veículos híbridos e elétricos; e

Massa em Ordem de Marcha - MOM - estabelecida nos termos da norma ABNT NBR ISO 1176:2006.

Presidência da República

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM

Nº 373, de 5 de julho de 2018. Comunica ao Senado Federal que, em face da rejeição pelo Congresso
Nacional do veto total ao Projeto de Lei no 58, de 2016 (no 7.944/14, na Câmara dos Deputados), promulgado,
se transforma na Lei nº 13.689, de 5 de julho de 2018.

Nº 374, de 5 de julho de 2018. Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto do projeto de lei
que "Dispõe sobre a utilização do saldo existente de créditos presumidos do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI pelas empresas que se habilitaram no Programa de Incentivo à Inovação
Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores - Inovar-Auto com a
finalidade de instalação no País de fábrica de veículos ou de novas plantas ou projetos industriais para
a produção de novos veículos".

Nº 375, de 5 de julho de 2018. Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto da Medida Provisória nº 843,
de 5 de julho de 2018.

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
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§ 2º O Poder Executivo federal disporá sobre o percentual de
tolerância no caso de perda inevitável no processo produtivo.

Art. 25. A isenção do imposto de importação de que trata o art.
21 fica condicionada ainda à realização, pela empresa habilitada, de
dispêndios, no País, correspondentes ao montante equivalente à
aplicação da alíquota de dois por cento do valor aduaneiro, em projetos
de pesquisa, desenvolvimento e inovação e em programas prioritários de
apoio ao desenvolvimento industrial e tecnológico para o setor
automotivo e sua cadeia, conforme regulamento do Poder Executivo
federal, em parceria com:

I - ICTs;

II - entidades brasileiras de ensino, oficiais ou reconhecidas
pelo Poder Público;

III - empresas públicas dotadas de personalidade jurídica de
direito privado que mantenham fundos de investimento que se destinem a
empresas de base tecnológica, com foco no desenvolvimento e na
sustentabilidade industrial e tecnológica para a mobilidade e logística; ou

IV - organizações sociais, qualificadas conforme a Lei nº 9.637,
de 1998, ou serviços sociais autônomos, que mantenham contrato de
gestão com o Governo federal e promovam e incentivem a realização de
projetos de pesquisa aplicada, desenvolvimento e inovação para o setor
automotivo e sua cadeia.

§ 1º Para fins do disposto no caput, aplicam-se os § 4º e § 6º do
art. 10.

§ 2º Os dispêndios de que trata o caput deverão ser realizados
até o último dia útil do segundo mês-calendário posterior ao mês de
realização das importações, contado o prazo a partir da data do
desembaraço aduaneiro.

Seção IV

Das Sanções Administrativas

Art. 26. O beneficiário do regime tributário deverá comprovar
anualmente a realização dos dispêndios de que trata o art. 25, conforme
regulamento do Poder Executivo federal.

§ 1º Aplica-se sanção de suspensão da habilitação ao
beneficiário que não comprovar a realização dos dispêndios de que trata
o art. 25, até o pagamento da multa de que trata o § 2º.

§ 2º Aplica-se multa de cem por cento sobre a diferença entre o
valor do dispêndio de que trata o caput do art. 25 e o valor efetivamente
realizado.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 27. As políticas públicas e as regulações dirigidas ao setor
automotivo observarão os objetivos e as diretrizes do Programa Rota
2030 - Mobilidade e Logística.

Art. 28. O Poder Executivo federal regulamentará esta Medida
Provisória no prazo de trinta dias, contado da data de sua publicação.

Art. 29. Os benefícios de que trata esta Medida Provisória
poderão ser usufruídos pelo prazo de cinco anos, na forma da Lei nº
13.473, de 8 de agosto de 2017.

Art. 30. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação e produzirá efeitos:

I - a partir de 2022, quanto ao art. 2º;

II - a partir de 1º de agosto de 2018, quanto aos art. 7º ao art. 19
e art. 27;

III - a partir de 1º de janeiro de 2019, quanto aos art. 20 ao art.
26; e

IV - na data de sua publicação, quanto aos demais artigos.

Brasília, 5 de julho de 2018; 197º da Independência e 130º da
República.

MICHEL TEMER
Eduardo Refinetti Guardia
Marcos Jorge

DECRETO Nº 9.442, DE 5 DE JULHO DE 2018

Altera as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidente
sobre veículos equipados com motores híbridos e elétricos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere art. 84, caput,
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 4º, caput, incisos I e II, do Decreto-
Lei nº 1.199, de 27 de dezembro de 1971,

D E C R E T A :

Art. 1º Este Decreto altera as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
incidente sobre veículos equipados com motores híbridos e elétricos.

Art. 2º As Notas Complementares NC (87-4) e NC (87-6) da Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados - Tipi, aprovada pelo Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de 2016,
passam a vigorar conforme as alterações constantes do Anexo a este Decreto.

Art. 3º Ficam suprimidos os destaques "Ex 01" e "Ex 02" dos códigos 8703.40.00 e
8703.60.00 da Tipi.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao
de sua publicação.
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MICHEL TEMER
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NC (87-4) Ficam fixadas, nos percentuais abaixo indicados, as alíquotas relativas aos automóveis de
passageiros e veículos de uso misto, com motor a álcool ou com motor que utilize alternativa ou
simultaneamente gasolina e álcool (flexibe fuel engine), classificados nos códigos a seguir especificados:

. CÓDIGO DA TIPI ALÍQUOTA (%)

. 8703.22 11

. 8703.23.10 18

. 8703.23.10 Ex 01 11

. 8703.23.90 18

. 8703.23.90 Ex 01 11

. 8703.24 18

NC (87-6) Ficam fixadas, nos percentuais abaixo indicados, as alíquotas relativas aos automóveis de
passageiros e veículos de uso misto, classificados nos códigos a seguir especificados:

. CÓDIGO DA
TIPI

EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA (EE)

(MJ/km)

MASSA EM ORDEM DE
MARCHA (MOM) (kg)

ALÍQUOTA (%)

. 8703.40.00 e
8703.60.00

EE menor ou igual a 1,10 MOM menor ou igual a 1400 9

. MOM maior que 1400 e menor
ou igual a 1700

10

. MOM maior que 1700 11

. EE maior que 1,10 e
menor ou igual a 1,68

MOM menor ou igual a 1400 12

. MOM maior que 1400 e menor
ou igual a 1700

13

. MOM maior que 1700 15

. EE maior que 1,68 MOM menor ou igual a 1400 17

. MOM maior que 1400 e menor
ou igual a 1700

19

. MOM maior que 1700 20

. 8703.80.00 EE menor ou igual a 0,66 MOM menor ou igual a 1400 7

. MOM maior que 1400 e menor
ou igual a 1700

8

. MOM maior que 1700 9

. EE maior que 0,66 e
menor ou igual a 1,35

MOM menor ou igual a 1400 10

. MOM maior que 1400 e menor
ou igual a 1700

12

. MOM maior que 1700 14

. EE maior que 1,35 MOM menor ou igual a 1400 14

. MOM maior que 1400 e menor
ou igual a 1700

16

. MOM maior que 1700 18

Ficam reduzidas em dois pontos percentuais, relativamente à tabela acima, as alíquotas dos
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MENSAGEM
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Nº 374, de 5 de julho de 2018. Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto do projeto de lei
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