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Medida Provisória nº 545/2011 – Incidência de PIS e Cofins 
sobre operações comerciais com café 

  
Data 07/10/2011 

 

Foi publicada, no dia 30 de setembro de 2011, a Medida Provisória nº 545 (“MP nº 545”), que 
dispõe, dentre outras matérias, sobre a incidência da contribuição ao Programa de Integração 
Social (“PIS”) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (“Cofins”) sobre 
operações comerciais que envolvam café. 

 

O artigo 4º da referida medida provisória suspendeu a incidência de PIS e Cofins sobre as 
receitas decorrentes da venda dos produtos classificados nos códigos 0901.1 e 0901.90.00 da 
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (“TIPI”). O código 0901.1 
refere-se a “café, mesmo torrado ou descafeinado” e contem os seguintes produtos: “café não 
torrado”, “não descafeinado”, “em grão”, “descafeinado” e “outros”1. Já o código 0901.90.00 
refere-se ao item “outros”2, contido em “cascas e películas de café; sucedâneos do café 
contendo café em qualquer proporção”. A suspensão não alcança a receita bruta auferida nas 
vendas a consumidor final. 

 

Além disso, na exportação de produtos classificados sob o código 0901.1 da TIPI, as pessoas 
jurídicas que apurarem o PIS e a Cofins pela sistemática não cumulativa poderão descontar 
crédito presumido das contribuições devidas em cada período de apuração3, calculado sobre a 
receita de exportação dos referidos produtos (artigo 5º da MP nº 545/2011). 

 

Não darão direito a crédito: (i) exportação realizada por empresa comercial exportadora; (ii) 
operações que consistem em mera revenda dos bens a serem exportados; e (iii) bens que 
tenham sido importados. 

 

                                         

1
 Exemplo: “moídos”. 

2
 Exemplo: “cascas e películas de café” 

3
 O crédito será de 10% (dez por cento) das alíquotas de PIS e Cofins (1,65% e 7,6%, respectivamente) aplicado 

sobre a receita de exportação desses produtos. 



 

 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais 
mudanças e notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para 
esclarecimentos adicionais. 
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Outrossim, o artigo 6º da MP nº 454/2011 autorizou o desconto de crédito presumido4 de PIS e 
Cofins, para as pessoas jurídicas tributadas pela sistemática não cumulativa das contribuições 
em tela, calculado sobre o valor de aquisição dos produtos classificados sob o código 0901.1 
da TIPI e utilizados na elaboração dos produtos classificados nos códigos 0901.25 e 2101.16 
dessa mesma tabela de incidência. Esse direito creditório aplica-se somente aos produtos 
adquiridos de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil. 

 

Os direitos creditórios estabelecidos pela MP em tela poderão ser aproveitados nos meses 
subseqüentes caso não sejam utilizados em determinado mês. Ainda, em caso de não 
aproveitamento desses créditos até o final de cada trimestre, a pessoa jurídica poderá 
compensá-los com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a impostos e 
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (“RFB”), ou solicitar 
seu ressarcimento em espécie.  

 

Ressalte-se que a possibilidade de compensação referida no parágrafo anterior, no caso do 
crédito instituído pelo artigo 6º da MP nº 545/2011, “aplica-se somente à parcela dos créditos 
presumidos determinada com base no resultado da aplicação, sobre o valor da aquisição de 
bens classificados na posição 0901.1 da TIPI, da relação percentual existente entre a receita 
de exportação e a receita bruta total auferidas em cada mês”. 

 

Por fim, importante salientar que essas disposições, consoante determina o artigo 7º, somente 
serão aplicadas após estabelecidos os termos e condições pela RFB, ou seja, após expedida 
regulamentação por parte da RFB, respeitado o prazo mínimo para entrada em vigor desses 
dispositivos, que ocorrerá apenas no 1º dia do quarto mês subseqüente ao da publicação da 
MP nº 545/2011. 

 

Sendo o que nos cumpre para o momento, nos colocamos, desde já, à disposição dos nossos 
clientes para atendê-los no que for necessário. 

 

 

                                         

4
 O crédito será de 80% (oitenta por cento) das alíquotas de PIS e Cofins (1,65% e 7,6%, respectivamente) aplicado 

sobre a receita de exportação desses produtos. 

5
 Esse código refere-se a “películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção” e contem 

os seguintes itens: “café torrado”, “não descafeinado” e “descafeinado”. 

6
 Esse código refere-se a “extratos, essências e concentrados”, “café solúvel, mesmo descafeinado”, “outros”, 

“preparações à base de extratos, essências ou concentrados ou à base de café”. 



 

 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais 
mudanças e notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para 
esclarecimentos adicionais. 
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Responsáveis: 

 

H. Philip Schneider (philip@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7551  

 

Diogo de Andrade Figueiredo (diogo@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7572 


