
E - B O O K
EX-TARIFÁRIO



O regime Ex-Tarifário consiste na redução 
temporária da alíquota do imposto de 
importação em até 0%, para bens de capital (BK) 
e bens de informática 
e telecomunicação (BIT), quando não houver 
a produção nacional equivalente.

O EX-TARIFÁRIO



Bens de capital ou bens de produção são 
os equipamentos, instalações, bens ou serviços 
necessários para a produção de outros bens 
ou serviços. 

EXEMPLOS DE BK



Ferramentas para estampar tampas, copos ou corpos 

de latas de alumínio, com capacidade de saída igual ou 

superior a 12 tampas, copos ou corpos de latas de 

alumínio, com ou sem sistema de alimentação.

Motores marítimos de pistão, de ignição por centelha, 

de fixação externa na popa do casco, com 8 cilindros em 

V, com sistema de arrefecimento por água, dotados de 

sistema de injeção eletrônica, com 5.330cm3 de 

cilindrada, com comando de válvulas tipo DOHC com 

VCT e 32 válvulas (admissão e descarga), 4 tempos, 

potência máxima no hélice de 350HP a 5.500rpm, 

equipados com sistema de carga de 49A, com 2 opções 

de tamanho de rabeta (X e U).Tanques circulares fabricados em chapas de aço 

parafusadas com revestimento vitrificado (vidro fundido 

ao aço), para armazenamento de água, esgoto ou 

efluentes industriais, com capacidades de 75 a 

22.700m3; com diâmetros de 3,30 a 62,20m; dotados ou 

não de cobertura em dômus de alumínio, aço ou 

membranas duplas.



Bens de Informática e de Telecomunicações:

EXEMPLOS DE BIT



Equipamentos automáticos para imprimir e etiquetar 

por códigos de barra tubos de amostras para coleta de 

material biológico com até 5 módulos configuráveis e até 

6 gavetas cada suportando até 30 bandejas, cada gaveta 

com capacidade de até 100 tubos de amostras de 12 a 

17mm de altura de 75 a 100mm, com capacidade de 

processamento de até 300pacientes/hora, trabalhando 

com até 6 impressoras térmicas, com monitor sensível 

ao toque (touch screen)

Máquinas automáticas portáteis para processamento de 

dados utilizadas em controle de máquinas, indústria da 

construção, controle de produção e qualidade em 

terraplenagem, capazes de funcionar com bateria 

interna ou fonte de energia externa, capacidade de 

estabelecer comunicação de dados com ou sem fio, 

unidade processamento igual ou superior a 1,6GHz, 

memória interna superior a 128GB de estado sólido, tela 

colorida de 7,0" altamente visível em contraste com o sol, 

câmera digital de 5Mp e GPS integrado, interface de 

comunicação de HDMI, USB, botões programáveis e de 

direção.



a  i m p o r t â n c i a  d o
E X -TA R I FÁ R I O



Viabiliza aumento de investimentos 

em BK e BIT que não possuam 

produção equivalente no Brasil

Possibilita aumento da inovação por 

parte de empresas de diferentes 

segmentos da economia, com a 

incorporação de novas tecnologias 

inexistentes no Brasil, com reflexos 

na produtividade e competitividade 

do setor produtivo

A importância desse regime fiscal consiste em quatro pontos fundamentais:

Produz um efeito multiplicador de 

emprego e renda sobre segmentos 

diferenciados da economia nacional

Impacta nos ganhos de 

produtividade e na melhoria dos 

serviços e da infraestrutura nacional



b e n e f í c i o s  d o
E X -TA R I FÁ R I O



Redução direta do Imposto de Importação

Redução indireta nos recolhimentos de outros impostos do processo de importação (ICMS e IPI)

O regime Ex-Tarifário viabiliza o investimento em tecnologias ponta do 
exterior, possibilitando o aumento da inovação em empresas de qualquer 
segmento da economia, o que traz um aumento da competitividade das empresas 
brasileiras, além de produzir um efeito multiplicador de emprego e renda.

São seus 3 principais benefícios fiscais:

Efeito positivo no EBITDA



Q U E M  A N A L I S A  
e quais os critérios



A análise técnica dos pleitos de que trata esta Resolução compete à Secretaria de 
Desenvolvimento e Competitividade Industrial (SDCI), que será responsável por:

instruir e manter os processos organizados

ser o elo de comunicação com o pleiteante e contestantes

providenciar as consultas públicas e efetuar a análise das manifestações de produção nacional 
dessas consultas públicas

convocar, exclusivamente via correio eletrônico (“e-mail”), as reuniões do Comitê de Análise de 
Ex-tarifários – CAEx, com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos



a) diretrizes do PBM – Plano Brasil Maior

b) política para o desenvolvimento da produção do Setor a que pertence a entidade ou empresa solicitante

c) política para o desenvolvimento da produção do Setor a que pertence o objeto do pleito

d) absorção de novas tecnologias

e) investimento em melhoria de infraestrutura

f) conteúdo de equipamentos nacionais no total dos projetos

g) complexidade do bem, unidade funcional ou combinação de máquinas a serem importados

h) isonomia com bens produzidos no Brasil, no atendimento às leis e regulamentos técnicos e de segurança

i) destinação final do bem a ser importado

elaborar os pareceres relativos aos pleitos para serem submetidos ao Comitê de Análise de 

Ex-tarifários – CAEx, que poderão levar em conta, em seu relatório, além da inexistência de produção 

nacional de bem equivalente, entre outros, os seguintes aspectos:



FLUXO DE 
CREDENCIAMENTO



NOTA: A partir da publicação da Resolução CAMEX nº 103, de 17 de dezembro de 
2018, desde de 1º de janeiro de 2019, está em vigor uma nova forma de 
preenchimento e entrega dos pleitos de ex-tarifário (novo, renovação, alteração 
e revogação), assim como das Manifestações de Produção Nacional. Em síntese, 
a Resolução CAMEX nº 103 determina que tais documentos deverão ser 
preenchidos, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, por meio de acesso externo ao Sistema 
Eletrônico de Informações - SEI do SDIC.



Para consultar os ex-tarifários vigentes, recomendamos acessar o link abaixo:

http://www.mdic.gov.br/index.php/competitividade-industrial/acoes-e-programas-
13/o-que-e-o-ex-tarifario-5

EX-TARIFÁRIO EM VIGÊNCIA

Para consultar os ex-tarifários ques estão em consulta pública, recomendamos 
acessar o link abaixo:

http://www.mdic.gov.br/index.php/competitividade-industrial/acoes-e-programas-
13/o-que-e-o-ex-tarifario-6

CONSULTA PÚBLICA



F. Iniciativas
Avenida Paulista, 568 - 7º andar

01310-000 - Jardim Paulista 


