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Atos do Poder Judiciário

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PLENÁRIO

D EC I S Õ ES
Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental

(Publicação determinada pela Lei nº 9.882, de 03.12.1999)

Acórdãos

AG.REG. NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 536 (1)
ORIGEM : 536 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
P R O C E D. : P A R A Í BA
R E L AT O R : MIN. EDSON FACHIN
AGT E . ( S ) : GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA
P R O C . ( A / S ) ( ES ) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA
AG D O. ( A / S ) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA
A DV . ( A / S ) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 31.8.2018 a 6.9.2018.

AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. SUBSIDIARIEDADE.
CABIMENTO. SOBERANIA DO PARLAMENTO. COMPETÊNCIA DE ÓRGÃO JURISDICIONAL.
declaraÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL.

1. O pressuposto da subsidiariedade para ajuizamento de ADPF demanda apenas
a existência de meio processual com eficácia potencial de solver a controvérsia judicial
apresentada em ação de controle objetivo, e não a efetiva utilização do mencionado
instrumento com a pacificação da situação jurídica já à época do ajuizamento da arguição.

2. A presente ação não atende o princípio da subsidiariedade da ADPF, nos termos
do art. 4º, §1º, da Lei 9.882/1999, mesmo que o interesse deduzido na exordial seja a
declaração de constitucionalidade de lei estadual, porque a representação de
inconstitucionalidade ajuizada em seara local, até pela sua abstrativização, sem interesse
processual direto e individual, consiste em meio eficaz para fins de sanar lesividade a preceito
fundamental da Constituição da República, notadamente a independência e separação dos
poderes.

3. Afirmar a constitucionalidade de dispositivo preambular da peça orçamentária,
que estima as receitas e fixa as despesas e em nada dispõe sobre a repartição de competências
na elaboração do orçamento entre os Poderes do ente federativo, não infirma a
inafastabilidade jurisdicional e o postulado do non liquet. Reconhecer a competência e a
soberania do Poder Legislativo para aprovar periodicamente o orçamento público não significa
impedir ou tolher o exercício da atividade jurisdicional de órgão competente para processar e
julgar representação de inconstitucionalidade em juízo abstrato. Logo, da narração dos fatos
não decorre logicamente a conclusão, culminando na inépcia da exordial.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

Secretaria Judiciária
PATRÍCIA PEREIRA DE MOURA MARTINS

Secretária

Atos do Poder Legislativo
LEI Nº 13.729, DE 8 DE N OV E M B R O DE 2018

Altera a Lei no 13.340, de 28 de setembro de 2016,
para conceder rebate para liquidação de operações
de crédito rural do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e dá
outras providências.

O P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o A Lei no 13.340, de 28 de setembro de 2016, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

"Art. 1o Fica autorizada a concessão de rebate para liquidação, até 30 de
dezembro de 2019, das operações de crédito rural referentes a uma ou mais
operações do mesmo mutuário, contratadas até 31 de dezembro de 2011 com o
Banco do Nordeste do Brasil S.A. ou o Banco da Amazônia S.A. com recursos
oriundos, respectivamente, do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste
(FNE) ou do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), ou com
recursos mistos dos referidos Fundos com outras fontes, relativas a
empreendimentos localizados na área de abrangência da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) ou da Superintendência do Desenvolvimento
da Amazônia (Sudam), observadas ainda as seguintes condições:
..................................................................................................................................."

(NR)

"Art. 1o-A. Aplica-se o disposto no artigo 1o desta lei às operações vinculadas
a atividade rural contratadas até 31 de dezembro de 2011, por agroindústrias, com
recursos exclusivamente dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte
(FNO) e Nordeste (FNE), lançadas em prejuízo total ou parcialmente até 31 de
dezembro de 2017."

"Art. 2o Fica autorizada, até 30 de dezembro de 2019, a repactuação das
dívidas das operações de crédito rural contratadas até 31 de dezembro de 2011 com
o Banco do Nordeste do Brasil S.A. ou o Banco da Amazônia S.A. com recursos
oriundos, respectivamente, do FNE ou do FNO, ou com recursos mistos dos referidos
Fundos com outras fontes, relativas a empreendimentos localizados na área de
abrangência da Sudene ou da Sudam, atualizadas até a data da repactuação segundo
os critérios estabelecidos no art. 1o desta Lei, observadas ainda as seguintes
condições:

..................................................................................................................................."
(NR)

"Art. 2o-A. Aplica-se o disposto no artigo 2o desta lei às operações vinculadas
à atividade rural contratadas até 31 de dezembro de 2011 por agroindústrias, com
recursos exclusivamente dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte
(FNO) e Nordeste (FNE), cujo soma dos valores originalmente contratados sejam de
até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), e que não estejam lançadas em prejuízo,
desde que mantidos os encargos vigentes para a situação de normalidade."

"Art. 3o Fica autorizada a concessão de rebate para liquidação, até 30 de
dezembro de 2019, das operações de crédito rural referentes a uma ou mais
operações do mesmo mutuário, contratadas até 31 de dezembro de 2011 com
bancos oficiais federais, relativas a empreendimentos localizados na área de
abrangência da Sudene e da Sudam, exceto as contratadas com recursos oriundos
dos Fundos Constitucionais de Financiamento, observadas as seguintes condições:

I - operações com valor originalmente contratado de até R$ 15.000,00 (quinze
mil reais) em uma ou mais operações do mesmo mutuário:

a) quando contratadas até 31 de dezembro de 2006: rebate de 95% (noventa
e cinco por cento) sobre o saldo devedor atualizado, para a liquidação das dívidas
relativas aos empreendimentos localizados nas regiões do semiárido e do norte do
Estado do Espírito Santo e nos Municípios do norte do Estado de Minas Gerais, do
Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri, compreendidos na área de atuação da
Sudene, e rebate de 75% (setenta e cinco por cento) para os demais Municípios;

b) quando contratadas entre 1o de janeiro de 2007 e 31 de dezembro de 2011:
rebate de 50% (cinquenta por cento) sobre o saldo devedor atualizado, para a
liquidação das dívidas relativas aos empreendimentos localizados nas regiões do
semiárido e do norte do Estado do Espírito Santo e nos Municípios do norte do
Estado de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri,
compreendidos na área de atuação da Sudene, e rebate de 30% (trinta por cento)
para os demais Municípios;

II - operações com valor originalmente contratado acima de R$ 15.000,00
(quinze mil reais) e até R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em uma ou mais
operações do mesmo mutuário:

a) para a parcela do saldo devedor atualizado correspondente ao valor
originalmente contratado de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), aplica-se o disposto
no inciso I do caput deste artigo;

b) para a parcela do saldo devedor atualizado correspondente ao valor
originalmente contratado excedente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e até o limite
de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais):
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Em circulação desde 1º de outubro de 1862

1. quando contratadas até 31 de dezembro de 2006: rebate de 90% (noventa
por cento) para a liquidação das dívidas relativas aos empreendimentos localizados
nas regiões do semiárido e do norte do Estado do Espírito Santo e nos Municípios
do norte do Estado de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri,
compreendidos na área de atuação da Sudene, e rebate de 70% (setenta por cento)
para os demais Municípios;

2. quando contratadas entre 1o de janeiro de 2007 e 31 de dezembro de 2011:
rebate de 40% (quarenta por cento) para a liquidação das dívidas relativas aos
empreendimentos localizados nas regiões do semiárido e do norte do Estado do
Espírito Santo e nos Municípios do norte do Estado de Minas Gerais, do Vale do
Jequitinhonha e do Vale do Mucuri, compreendidos na área de atuação da Sudene,
e rebate de 20% (vinte por cento) para os demais Municípios;

III - operações com valor originalmente contratado acima de R$ 35.000,00
(trinta e cinco mil reais) e até R$ 100.000,00 (cem mil reais) em uma ou mais
operações do mesmo mutuário:

a) para a parcela do saldo devedor atualizado correspondente ao valor
originalmente contratado de até R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), aplica-se o
disposto nos incisos I e II do caput deste artigo;

b) para a parcela do saldo devedor atualizado correspondente ao valor
originalmente contratado excedente a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e até
o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais):

1. quando contratadas até 31 de dezembro de 2006: rebate de 85% (oitenta e
cinco por cento) para a liquidação das dívidas relativas aos empreendimentos
localizados nas regiões do semiárido e do norte do Estado do Espírito Santo e nos
Municípios do norte do Estado de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha e do Vale
do Mucuri, compreendidos na área de atuação da Sudene, e rebate de 65%
(sessenta e cinco por cento) para os demais Municípios;

2. quando contratadas entre 1o de janeiro de 2007 e 31 de dezembro de 2011:
rebate de 35% (trinta e cinco por cento) para a liquidação das dívidas relativas aos
empreendimentos localizados nas regiões do semiárido e do norte do Estado do
Espírito Santo e nos Municípios do norte do Estado de Minas Gerais, do Vale do
Jequitinhonha e do Vale do Mucuri, compreendidos na área de atuação da Sudene,
e rebate de 15% (quinze por cento) para os demais Municípios;

IV - operações com valor originalmente contratado acima de R$ 100.000,00
(cem mil reais) e até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em uma ou mais operações
do mesmo mutuário:

a) para a parcela do saldo devedor atualizado correspondente ao valor
originalmente contratado de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), aplica-se o disposto
nos incisos I, II e III do caput deste artigo;

b) para a parcela do saldo devedor atualizado correspondente ao valor
originalmente contratado excedente a R$ 100.000,00 (cem mil reais) e até o limite
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais):

1. quando contratadas até 31 de dezembro de 2006: rebate de 80% (oitenta
por cento) para a liquidação das dívidas relativas aos empreendimentos localizados
nas regiões do semiárido e do norte do Estado do Espírito Santo e nos Municípios
do norte do Estado de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri,
compreendidos na área de atuação da Sudene, e rebate de 60% (sessenta por cento)
para os demais Municípios;

2. quando contratadas entre 1o de janeiro de 2007 e 31 de dezembro de 2011:
rebate de 25% (vinte e cinco por cento) para a liquidação das dívidas relativas aos
empreendimentos localizados nas regiões do semiárido e do norte do Estado do
Espírito Santo e nos Municípios do norte do Estado de Minas Gerais, do Vale do
Jequitinhonha e do Vale do Mucuri, compreendidos na área de atuação da Sudene,
e rebate de 10% (dez por cento) para os demais Municípios.

§ 1o O rebate para liquidação será concedido sobre a soma dos saldos devedores
de todas as operações que se enquadrem nos termos deste artigo, atualizados, a
partir da data da contratação da operação original, com base nos encargos contratuais
de normalidade, excluídos os bônus, sem o cômputo de multa, mora ou quaisquer
outros encargos por inadimplemento ou honorários advocatícios, mesmo que outros
encargos tenham sido incorporados ou pactuados por meio de aditivos contratuais ou
escrituras públicas de confissão, assunção e de repactuação de dívidas.

§ 2o As operações de risco da União enquadradas neste artigo não devem ser
encaminhadas para inscrição na dívida ativa da União até 31 de outubro de
2018.

§ 3o As disposições deste artigo não se aplicam às operações:

I - oriundas de crédito rural inscritas em dívida ativa da União ou em cobrança
judicial pela Procuradoria-Geral da União;

II - contratadas ao amparo do inciso V do art. 7o da Lei no 11.775, de 17 de
setembro de 2008;

III - contratadas por mutuários que tenham comprovadamente cometido desvio
de finalidade de crédito, exceto se tal irregularidade tenha sido sanada previamente
à liquidação ou à renegociação da dívida.

§ 4o Fica a União autorizada a assumir o custo decorrente dos rebates de que
trata este artigo.

§ 5o Os custos decorrentes do ajuste dos saldos devedores previstos neste
artigo serão assumidos pela União, no caso das operações lastreadas em seus
próprios recursos, e, nos demais casos, pelas respectivas instituições financeiras.
..................................................................................................................................."

(NR)

"Art. 3o-B. O disposto no art. 3o desta Lei, a exclusivo critério das agências
estaduais de desenvolvimento ou de fomento, aplica-se às operações contratadas
com recursos oriundos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), ainda que tenham sido baixadas em prejuízo.

Parágrafo único. O ônus decorrente das disposições deste artigo relativo ao
ajuste no saldo devedor e aos rebates para liquidação, é de responsabilidade da
instituição financeira ou das agências estaduais de desenvolvimento ou de fomento,
ficando a União impedida de assumir qualquer ônus de que trata este artigo."

"Art. 4o (VETADO).
.............................................................................................................................................

§ 5o Os descontos para liquidação previstos no § 1o deste artigo aplicam-se às
dívidas contraídas no âmbito do Fundo de Terras e da Reforma Agrária (Banco da Terra)
e do Acordo de Empréstimo 4.147-BR, inscritas em dívida ativa da União até 31 de
outubro de 2018, cuja inadimplência tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2017.
.............................................................................................................................................

§ 7o (VETADO).

§ 8o (VETADO)." (NR)

"Art. 10. Para os fins de que tratam esta Lei, ficam suspensos a partir da
publicação desta Lei:

I - até 30 de dezembro de 2018, o encaminhamento para cobrança judicial, as
execuções e as cobranças judiciais em curso e o prazo de prescrição das dívidas em
relação aos débitos de que trata o art. 4o;

II - até 30 de dezembro de 2019, o encaminhamento para cobrança judicial, as
execuções e cobranças judiciais em curso e o prazo de prescrição das dívidas, em
relação aos débitos de que tratam os arts. 1o, 2o e 3o;

III- o prazo de prescrição das dívidas." (NR)

"Art. 13. ....................................................................................................................

Parágrafo único. A liquidação e a renegociação de dívidas vencidas disciplinadas
neste artigo aplicam-se a todos os imóveis rurais ou urbanos localizados nos
Perímetros Públicos de irrigação administrados pela Codevasf e DNOCS." (NR)

"Art. 14. Sem prejuízo do disposto no § 3o do art. 195 da Constituição Federal,
nas operações de renegociação e de repactuação e na concessão de descontos,
rebates ou bônus de adimplência para liquidação, renegociação ou repactuação de
dívidas de operações de crédito rural e de operações de bens de capital de que
trata a Lei no 12.096, de 24 de novembro de 2009, realizadas com instituições
financeiras públicas federais, ficam afastadas, até 30 de dezembro de 2019, as
exigências de regularidade fiscal previstas no art. 62 do Decreto-Lei no 147, de 3 de
fevereiro de 1967, no § 1o do art. 1o do Decreto-Lei no 1.715, de 22 de novembro
de 1979, na alínea b do caput do art. 27 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990,
e na Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002." (NR)

Art. 2o A Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

"Art. 1o .....................................................................................................................
.............................................................................................................................................

§ 2o A adesão ao PRR ocorrerá por meio de requerimento a ser efetuado até
31 de dezembro de 2018 e abrangerá os débitos indicados pelo sujeito passivo, na
condição de contribuinte ou de sub-rogado.
..................................................................................................................................."

(NR)
"Art. 20. Fica a Advocacia-Geral da União autorizada a conceder descontos para a

liquidação, até 30 de dezembro de 2019, de dívidas originárias de operações de
crédito rural, cujos ativos tenham sido transferidos para o Tesouro Nacional e os
respectivos débitos, não inscritos na dívida ativa da União, estejam sendo executados
pela Procuradoria-Geral da União, devendo incidir os referidos descontos sobre o
valor consolidado por ação de execução judicial.

.............................................................................................................................................

§ 4o O prazo de prescrição das dívidas de crédito rural de que trata este artigo fica
suspenso a partir da data de publicação desta Lei até 30 de dezembro de 2019". (NR)

"Art. 26. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) deverá
renegociar e prorrogar, até dezembro de 2022, as dívidas com os empreendimentos
da agricultura familiar que se enquadram na Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006,
de operações que foram contratadas até 31 de dezembro de 2015, referentes aos
pagamentos do licenciamento para a multiplicação e a exploração comercial de
sementes, observadas as seguintes condições:
.............................................................................................................................................
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IV - o pagamento do saldo devedor apurado na forma do inciso III do caput
deste artigo deverá ser realizado em seis parcelas anuais, com dois anos de
carência, mantidos os encargos originalmente contratados." (NR)

"Art. 28-A. (VETADO)."

"Art. 29-A. (VETADO)."

"Art. 30-A. (VETADO)."

"Art. 31-A. (VETADO)".

"Art. 32-A. (VETADO)."

Art. 3o (VETADO).

Art. 4o As autorizações de concessão dos benefícios de que trata esta Lei estão
condicionadas à inclusão nas Leis Orçamentárias de 2018 e 2019 dos montantes das
despesas a serem ressarcidas pela União.

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6o Ficam revogados:

I - o art. 3o-A da Lei no 13.340, 28 de setembro de 2016;

II - os art. 28, art. 29, art. 30, art. 31 e art. 32 da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018; e

III - a Medida Provisória no 834, de 29 de maio de 2018.

Brasília, 8 de novembro de 2018; 197o da Independência e 130o da República.

MICHEL TEMER
Ana Paula Vitali Janes Vescovi
Esteves Pedro Colnago Junior
Grace Maria Fernandes Mendonça

LEI Nº 13.730, DE 8 DE N OV E M B R O DE 2018

Altera o art. 14 da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de
1975, para considerar infração sanitária a
inobservância das obrigações nela estabelecidas.

O P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o O art. 14 da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 14. A inobservância das obrigações estabelecidas nesta Lei constitui
infração sanitária e sujeita o infrator às penalidades previstas em lei, sem prejuízo das
demais sanções penais cabíveis." (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 8 de novembro de 2018; 197o da Independência e 130o da República.

MICHEL TEMER
Torquato Jardim
Gilberto Magalhães Occhi

LEI Nº 13.731, DE 8 DE N OV E M B R O DE 2018

Dispõe sobre mecanismos de financiamento para a
arborização urbana e a recuperação de áreas
degradadas.

O P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Esta Lei determina mecanismos de financiamento para a arborização
urbana e para a recuperação de áreas degradadas, a partir do direcionamento de recursos
arrecadados da aplicação de multa por crime, infração penal ou infração administrativa, no
caso de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, assim como da cobrança de taxas
pela autorização de poda e de corte de árvores.

Art. 2º Um décimo do valor das multas por crime, infração penal ou infração
administrativa decorrentes de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, arrecadadas
pelos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA ,
será destinado à arborização urbana e à recuperação de áreas degradadas.

§ 1º O recurso advindo das multas de que trata o caput deve ser aplicado no
Município onde ocorreu a infração ou o crime ambiental.

§ 2º Regulamentação deverá prever os critérios e as normas para a aplicação
do recurso de que trata o caput.

Art. 3º (VETADO).

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 8 de novembro de 2018; 197o da Independência e 130o da República.

MICHEL TEMER
Torquato Jardim
Ana Paula Vitali Janes Vescovi
Esteves Pedro Colnago Junior
Edson Gonçalves Duarte
Gustavo do Vale Rocha
Grace Maria Fernandes Mendonça

LEI Nº 13.732, DE 8 DE N OV E M B R O DE 2018

Altera a Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973,
que dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio
de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e
Correlatos, para definir que a receita tem validade
em todo o território nacional, independentemente
da unidade federada em que tenha sido emitida.

O P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o O parágrafo único do art. 35 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de
1973, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 35. .....................................................................................................................

Parágrafo único. O receituário de medicamentos terá validade em todo o
território nacional, independentemente da unidade da Federação em que tenha sido
emitido, inclusive o de medicamentos sujeitos ao controle sanitário especial, nos
termos disciplinados em regulamento." (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias de sua
publicação oficial.

Brasília, 8 de novembro de 2018; 197o da Independência e 130o da República.

MICHEL TEMER
Torquato Jardim
Gilberto Magalhães Occhi

Atos do Congresso Nacional
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Eunício Oliveira, Presidente

do Senado Federal, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do
inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 163, DE 2018 (*)

Aprova o texto do Protocolo de Integração Educativa
e Reconhecimento de Certificados, Títulos e Estudos
de Nível Primário/Fundamental/Básico e
Médio/Secundário entre os Estados Partes do
Mercosul e Estados Associados, assinado em San
Juan, Argentina, em 2 de agosto de 2010.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Protocolo de Integração Educativa e

Reconhecimento de Certificados, Títulos e Estudos de Nível Primário/Fundamental/Básico e
Médio/Secundário entre os Estados Partes do Mercosul e Estados Associados, assinado em
San Juan, Argentina, em 2 de agosto de 2010.

Parágrafo único. Nos termos do inciso I do caput do art. 49 da Constituição
Federal, ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Protocolo, bem como quaisquer ajustes complementares
que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 8 de novembro de 2018.
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA

Presidente do Senado Federal

(*) O texto do Protocolo acima citado está publicado no Diário do Senado Federal de 7/9/2018.

Atos do Poder Executivo
DECRETO Nº 9.557, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2018

Regulamenta a Medida Provisória nº 843, de 5 de
julho de 2018, que estabelece requisitos
obrigatórios para a comercialização de veículos no
País, institui o Programa Rota 2030 - Mobilidade e
Logística e dispõe sobre o regime tributário de
autopeças não produzidas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art.
84, caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto na
Medida Provisória nº 843, de 5 de julho de 2018,

D E C R E T A :

CAPÍTULO I

DOS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA A
COMERCIALIZAÇÃO E A IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS NO PAÍS

Seção I

Dos requisitos obrigatórios

Art. 1º A partir de 1º de dezembro de 2018, a comercialização de veículos
novos produzidos no País e a importação de veículos novos classificados nos códigos da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - Tipi, aprovada pelo
Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de 2016, relacionados no Anexo I, ficarão
condicionadas ao compromisso de o fabricante ou o importador atender aos seguintes
requisitos obrigatórios:

I - adesão a programas de rotulagem veicular de eficiência energética e de
segurança definidos pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, e
estabelecidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro e
pelo Departamento Nacional de Trânsito, do Ministério das Cidades, com eventual
participação de outras entidades públicas, com cem por cento dos modelos, de produtos
classificados nos códigos da Tipi relacionados no Anexo I, produzidos no País ou
importados, a serem etiquetados no âmbito dos referidos programas;

II - atingimento de níveis mínimos de eficiência energética em relação aos
produtos comercializados no País, nos termos do disposto no item 2 do Anexo III; e

III - atingimento de níveis de desempenho estrutural e tecnologias assistivas
à direção em relação aos produtos comercializados no País, nos termos do disposto no
item 7 do Anexo IV.

§ 1º Os requisitos obrigatórios de que trata o caput serão cumpridos,
progressivamente, nos termos do disposto neste artigo.

§ 2º O requisito de que trata o inciso I do caput, relativo à adesão a
programa de rotulagem veicular de eficiência energética, será exigível:

I - a partir de 1º de dezembro de 2018, para os produtos classificados nos
códigos da Tipi relacionados no Anexo I e não constantes do Anexo V; e

II - a partir de 1º de agosto de 2023, para os veículos classificados nos
códigos da Tipi relacionados no Anexo V.

§ 3º O requisito de que trata o inciso I do caput, relativo à adesão a
programa de rotulagem veicular de segurança, será exigível a partir de 1º de janeiro de
2020.

§ 4º O requisito de que trata o inciso II do caput será exigível a partir de 1º
de dezembro de 2018 para os produtos classificados nos códigos da Tipi relacionados no
Anexo I e não constantes do Anexo V.
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