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MEMORANDO INTERNO 

DIREITO DE CRÉDITO DE COFINS-IMPORTAÇÃO PELA APLICAÇÃO DA 

ALÍQUOTA MAJORADA 

 
 
Com o advento da Medida Provisória nº 540/2011 foi estabelecida a majoração 
da alíquota da COFINS incidente sobre operações de importação de bens e 
serviços, a chamada COFINS-Importação, por meio do acréscimo do parágrafo 
21 ao artigo 8º da Lei nº 10.865/2004.  
 
A redação atualizada do referido § 211, dispõe que a alíquota da COFINS 
incidente na importação dos produtos listados no Anexo I da Lei n° 
12.546/2011 será majorada em 1%, passando de 7,6% para 8,6%. Embora o 
dispositivo tenha previsto a majoração da alíquota incidente sobre 
determinadas importações, não houve alteração legislativa no sentido de 

                                                 
1 “Art. 8° As contribuições serão calculadas mediante aplicação, sobre a base de cálculo de que trata o art. 
7° desta Lei, das alíquotas de: 
(...) 
§ 21.  As alíquotas da Cofins-Importação de que trata este artigo ficam acrescidas de um ponto percentual na 
hipótese de importação dos bens classificados na Tipi, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 
2011, relacionados no Anexo I da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011.” 
 
 

http://www.rivittidias.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12546.htm#anexo.
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garantir o direito de creditamento da COFINS-Importação, por meio de 
inclusão expressa do citado adicional na apuração dos créditos.  

 
Ocorre que, pela sistemática da não cumulatividade2 tratada na Lei nº 
10.833/2003, o contribuinte tem direito à tomada de créditos da contribuição, 
que serão descontados da COFINS a pagar. De acordo com a redação do 
parágrafo 3º do artigo 153 da Lei nº 10.865/2004 - que trata da COFINS-
Importação - o crédito da contribuição deve ser apurado com base na alíquota 

básica de 7,6%, em consonância com o estabelecido no artigo 2º da Lei nº 
10.833/2003 (COFINS não cumulativa).  
 
De se ressaltar que, no que tange aos produtos referenciados no artigo 17 da 
Lei n° 10.865/04 – que têm alíquotas de COFINS específicas a serem aplicadas 
sobre a receita auferida com sua venda -, a tomada dos créditos também deve 
ser feita de acordo com o percentual da COFINS devido sobre as vendas no 
mercado interno4 (ou seja, de acordo com o percentual da COFINS devido 
sobre suas receitas, e não o percentual pago na importação).  
 
Em outras palavras, não há previsão legal que autorize a apuração do crédito 
de COFINS considerando, também, o adicional de 1% acima referido, mas 

                                                 
2
 O artigo 1º, caput, da Lei nº 10.833/2003, determina que a COFINS tem incidência não-cumulativa. 

 
3
 “Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, nos termos 

dos arts. 2° e 3° das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão 
descontar crédito, para fins de determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao 
pagamento das contribuições de que trata o art. 1° desta Lei, nas seguintes hipóteses:   
(...) 
§ 3º. O crédito de que trata o caput deste artigo será apurado mediante a aplicação das alíquotas previstas no 
caput do art. 2° das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre o 
valor que serviu de base de cálculo das contribuições, na forma do art. 7° desta Lei, acrescido do valor do IPI 
vinculado à importação, quando integrante do custo de aquisição.” 
 
4
  “Art. 17.  As pessoas jurídicas importadoras dos produtos referidos nos §§ 1° a 3°, 5° a 10, 17 e 19 do art. 

8° desta Lei e no art. 58-A da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para fins de 
determinação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em relação à importação desses produtos, nas 
hipóteses: 
(...) 
 § 2° Os créditos de que trata este artigo serão apurados mediante a aplicação das alíquotas da contribuição para 
o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita decorrente da venda, no mercado interno, dos respectivos 
produtos, na forma da legislação específica, sobre o valor de que trata o § 3° do art. 15 desta Lei. 
§ 3° Nas hipóteses dos §§ 6° e 7° do art. 8° desta Lei, os créditos serão determinados com base nas alíquotas 
específicas referidas nos arts. 51 e 52 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 
(...) 
§ 5° Na hipótese do § 8° do art. 8° desta Lei, os créditos serão determinados com base nas alíquotas específicas 
referidas no art. 23 desta Lei.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10637.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.833.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10637.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.833.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.833.htm#art58a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.833.htm#art51
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.833.htm#art52
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apenas as alíquotas da contribuição aplicável sobre as receitas auferidas pelo 
contribuinte. 
 
Diante da ausência de previsão legal, algumas empresas atingidas pela 
majoração da alíquota passaram a nos questionar sobre a possibilidade de 
creditamento da COFINS-Importação com inclusão do valor da alíquota 
adicional, ainda que necessário buscar no judiciário provimento jurisdicional 
que lhe garanta este direito.  
 
Embora se trate de alteração normativa relativamente recente, a Receita 
Federal já se manifestou por meio de diversas soluções de consulta no sentido 
da impossibilidade de utilização da alíquota adicional para apuração do 
crédito decorrente do pagamento da COFINS-Importação. Este entendimento 
do Fisco está expresso na Solução de Consulta nº 35, de 02 de abril de 2013, in 
verbis: 
 

“EMENTA: COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. 
APURAÇÃO DE CRÉDITO. ALÍQUOTA A SER APLICADA. Como regra, 
conforme determinação contida no §3º do art. 15 da Lei nº 10.865, de 2004, as 
alíquotas para apuração do crédito do PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação 
serão aquelas previstas no art. 2º caput das Leis nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de 
2003, relativas, respectivamente, ao PIS/Pasep e à Cofins não cumulativos. Assim, a 
majoração da alíquota da Cofins-Importação não altera, a princípio, a 
alíquota a ser utilizada para fins de apuração dos créditos decorrentes do 
pagamento dessa contribuição, a qual, salvo se houver expressa determinação legal 
em contrário, será, nos termos da legislação vigente, de 7,6%.” (grifos nossos) 

 
 
No Judiciário, justamente por se tratar de matéria recente, não identificamos 
um número relevante de questionamentos a respeito do tema. Porém, algumas 
decisões foram proferidas no sentido de impossibilidade de o contribuinte 
creditar-se da totalidade do percentual de 8,6%, pois não há amparo legal para 
tal pretensão. A título ilustrativo, colaciona-se abaixo decisão proferida pela 
Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:  
 

“TRIBUTÁRIO. COFINS. IMPORTAÇÃO. § 21 DO ART. 8º DA LEI Nº 
10.865/04. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 
1. No caso do PIS e da COFINS, diversamente do que ocorre no regime não 
cumulativo do IPI e do ICMS, não há creditamento de valores destacados nas 
operações anteriores, mas apuração de créditos calculados em relação a despesas com 
bens e serviços utilizados na atividade econômica da empresa. 
2. As hipóteses de incidência da não-cumulatividade das contribuições PIS e COFINS 
estão elencadas, à exaustão, no art. 3º das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03. 
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3. Inexiste afronta ao texto constitucional. Descabe alargar o espectro de atuação 
da legislação base para possibilitar o creditamento da totalidade do 
percentual de 8,65%, se a norma específica não o fez. 
4. Inexiste afronta ao princípio da isonomia porquanto se trata de imposição 
determinada por critérios de extrafiscalidade, tais como a atividade econômica do 
contribuinte, a utilização intensiva da mão-de-obra, o porte da empresa ou da condição 
estrutural do mercado de trabalho.” (TRF4, Primeira Turma, Des. Rel. Ivori Luís da 
Silva Scheffer, Apelação nº 5010985-53.2013.404.7108, D.E. 27/02/2014) (grifos 
nossos) 

   

Os contribuintes que ingressaram com ações judiciais, em sua maioria, alegam 
que a vedação da apuração do crédito da COFINS-Importação tomando por 
vase a alíquota integral paga (básica + adicional) fere a sistemática não 
cumulativa da contribuição.  
 
Nesse sentido, de se lembrar que questão semelhante já foi discutida pelo 
Superior Tribunal de Justiça5, quando da análise da legalidade da própria 
sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS, sendo entendimento daquela 
Corte de que a não cumulatividade da COFINS tem regime próprio, distinto 
da sistemática da não-cumulatividade clássica do ICMS e IPI, e que permite a 
apuração dos créditos levando-se em conta o valor do tributo que foi pago na 
etapa anterior da cadeia. A não cumulatividade do PIS e da COFINS, segundo 
posicionamento do Judiciário, tem regras próprias que foram consideradas 
legais e constitucionais. 
 
Assim, por ora, parece-nos que seriam remotas as chances de êxito em 
eventual questionamento sobre o direito à apuração do crédito da COFINS-

                                                 
5
 “TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. LEIS N. 10.637/2002 E 10.833/2003. NÃO CUMULATIVIDADE. 

CONCESSÃO DISCRICIONÁRIA DO LEGISLADOR. ATIVO ADQUIRIDO NA VIGÊNCIA DO 
SISTEMA CUMULATIVO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
1. "O mecanismo da não-cumulatividade, típico do ICMS e do IPI, não está previsto como obrigatório na 
Constituição Federal de 1988 para as contribuições ao PIS e à COFINS. Aliás, é da própria natureza de tais 
tributos que assim o seja, porque incidentes sobre a receita bruta e não sobre o valor individualizado de cada 
operação. Sendo assim, a concessão de benefício fiscal que produza efeito equivalente ou próximo à não-
cumulatividade típica ocorre sob a marca da discricionariedade do legislador positivo, de acordo com as 
orientações de política fiscal vigentes em cada época. Foi o que ocorreu, v.g., com a publicação da Lei n. 
10.833/2003 (Cofins), e da Lei n. 10.637/2002, com a extensão dada pelo art. 15, da Lei n. 10.833/2003 
(PIS/Pasep), que instituíram o regime denominado 'PIS/COFINS não-cumulativo'." (REsp 1.088.959/RS, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14.12.2010, DJe 10.2.2011). 
2. Indevida a pretensão da empresa em gerar créditos decorrentes de aquisições ocorridas antes da entrada em 
vigor do sistema da não cumulatividade, porquanto adquiridas ao tempo em que vigoravam as alíquotas de 
0,65% para o PIS e 3% para a COFINS e, quando da aquisição, compuseram o ativo da empresa àquela razão. 
3. Isto porque, se o recolhimento referente ao PIS ou COFINS na etapa anterior se deu sob as alíquotas menores 
do sistema cumulativo, configuraria enriquecimento ilícito, para fins de creditamento, a utilização das novas 
alíquotas do sistema não cumulativo (7,6% da COFINS e 1,65 do PIS), previstas nas Leis n. 10.637/02 e 
10.833/03. Recurso especial improvido.” 
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Importação aplicando-se a alíquota integral (incluindo o adicional). Contudo, 
por tratar-se de questionamento relativamente recente, permaneceremos 
monitorando a discussão (e decisões) tanto no âmbito do Judiciário, como na 
esfera administrativa e, na hipótese de ocorrer mudança na orientação 
jurisprudencial, informaremos.  
 
Diante do exposto, colocamo-nos à disposição de V.Sas. para auxiliá-los com o 
que for necessário. 
 
Atenciosamente, 
 
RIVITTI E DIAS ADVOGADOS 
 
 
R/Clientes/Rivitti e Dias/Institucional/Comite Fiscal/Memorandos/Mem_ Crédito alíquota adicional COFINS_vd_hma.doc 
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