
Justiça Federal do Distrito Federal reconhece que Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e 
Imposto de Importação (II) podem ser excluídos da base de cálculo do PIS/COFINS Importação

Recentemente, a 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal reconheceu o direito de                              
contribuinte recolher as contribuições ao PIS/COFINS Importação tendo como base de cálculo apenas e 
tão somente o valor aduaneiro, sem inclusão do valor do ICMS e das próprias contribuições, além do IPI 
e II.

Baseando-se no Recurso Extraordinário (RE) nº 559.937/RS, julgado em março de 2013 pelo                                  
Supremo Tribunal Federal (STF)1, a Juíza Federal Lana Lígia Galati determinou, além da exclusão do 
ICMS  e dos valores da própria contribuição, também os valores referentes ao IPI e ao II, tendo em vista 
que, não obstante a Constituição Federal de 1988 permita a cobrança de PIS e COFINS do Importador 
de bens e serviços do exterior, também define que a alíquota incidirá apenas sobre o valor aduaneiro, 
expressão determinada pela legislação aduaneira vigente como sendo a composição entre (i) custos de 
transporte da mercadoria importada; (ii) gastos relativos à carga, descarga e manuseio; e (iii) custo do 
seguro da mercadoria.

Nesse liame, outras parcelas eventualmente incluídas na base de cálculo das aludidas exações, como, 
por exemplo, os valores de IPI e II, podem ser questionadas no Poder Judiciário, pois distanciam-se do 
conceito de valor aduaneiro e da imposição constitucional.

Destacamos que o tema é de relevante importância para aqueles sujeitos ao pagamento de PIS/COFINS 
Importação, de modo que permanecemos à disposição para auxiliá-los no que for necessário.

_____________________________

1 No RE nº 559.937/RS, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 7º, inciso I, da Lei nº 10.865/04 por ter agregado 
à base de cálculo do PIS/COFINS Importação os valores referentes ao ICMS incidente no desembaraço aduaneiro, 
além dos valores das próprias contribuições.
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Equipe responsável pela elaboração deste Memorando:

Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo.pugliese@souzaschneider.com.br)
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