
A co-habilitação ao REIDI e os contratos administrativos 

Tem havido discussões administrativas quanto à aplicação do Regime Especial 
de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI), instituído pela 
Lei nº 11.488, de 2007, nos casos de fornecimento de bens para projetos de 
infraestrutura da Administração Pública. A disputa se relaciona com restrições 
subjetivas criadas pelo Decreto nº 6.144 e pela IN RFB nº 758, também de 
2007. Tais normas regulamentares exigem aplicação criteriosa, sob pena de 
prejuízo para os projetos públicos de infraestrutura em cotejo com os 
desenvolvidos por pessoas privadas. A questão é examinada em artigo de 
Cesar A. Guimarães Pereira. (+) 
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1. A disciplina normativa da co-habilitação ao REIDI  

O Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura 
(REIDI) foi instituído pela Lei nº 11.488, de 2007. Segundo o art. 2º, “é 
beneficiária do Reidi a pessoa jurídica que tenha projeto aprovado para 
implantação de obras de infra-estrutura nos setores de transportes, portos, 
energia, saneamento básico e irrigação”. 

A aprovação do projeto é objeto de portaria do Ministério responsável pela área 
em questão. A partir dessa portaria ministerial, a habilitação do projeto ao 
REIDI é realizada por meio de ato declaratório da Receita Federal do Brasil. 

Conforme previsto nos arts. 3º e 4º da Lei nº 11.488, um dos efeitos do REIDI 
consiste na suspensão (posteriormente convertida em alíquota zero) das 
contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS nos seguintes casos: 

a) venda ou importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos 
novos, e de materiais de construção para utilização ou incorporação em obras 
de infraestrutura destinadas ao ativo imobilizado; 

b) venda ou importação de serviços destinados a obras de infraestrutura para 
incorporação ao ativo imobilizado. 

A suspensão se aplica quando as aquisições ou importações forem realizadas 
pela pessoa jurídica beneficiária (arts. 3º, I e II, e 4º, I e II). 

A Lei nº 11.488 não define nem disciplina a habilitação ou a chamada “co-
habilitação” ao regime. Apenas dispõe que “O Poder Executivo regulamentará 
a forma de habilitação e co-habilitação ao Reidi” (art. 1º, parágrafo único). 

Dessa previsão de “co-habilitação” resulta que o REIDI deverá ser aplicável às 
pessoas referidas na lei como beneficiárias (que serão “habilitadas”) e a outras 
pessoas cuja atividade seja instrumental ou intermediária para a plena fruição 
do regime pelas beneficiárias (estas devendo ser “co-habilitadas”). 



Ao regulamentar o tema, o Decreto nº 6.144/2007 estabeleceu que poderiam 
efetuar “aquisições e importações de bens e serviços no regime do REIDI” a 
“pessoa jurídica previamente habilitada pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil” (art. 4º, caput) e “a pessoa jurídica co-habilitada” (art. 4º, parágrafo 
único). 

O modo de obtenção da co-habilitação foi disciplinado pelos §§ 2º a 4º do art. 
5º do Decreto nº 6.144/2007. 

Em especial, previu-se que poderia requerer a co-habilitação “a pessoa jurídica 
sujeita ao regime de apuração cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e 
da COFINS, que aufira receitas decorrentes da execução por empreitada de 
obras de construção civil, contratada pela pessoa jurídica habilitada ao REIDI” 
(§ 2º do art. 5º). No processo de co-habilitação, o Decreto nº 6.144/2007 previu 
a apresentação de “contrato celebrado com a pessoa jurídica habilitada ao 
REIDI, cujo objeto seja exclusivamente a execução de obras referentes ao 
projeto aprovado (...)” (§ 1º do art. 7º). 

Ou seja, nos termos do Decreto nº 6.144, a co-habilitação não seria estendida 
a qualquer contratado da pessoa jurídica beneficiária. Apenas determinadas 
pessoas – as que mantivessem contrato de empreitada de obras e fossem 
sujeitas ao regime de apuração cumulativa das contribuições – poderiam ser 
co-habilitadas. 

Essa mesma premissa foi mantida na IN RFB nº 758, de 2007, que vem sendo 
aplicada pela Receita Federal do Brasil para indeferir pedidos de co-habilitação 
formulados por contratados que se encontrem em situação distinta da nela 
expressamente referida. 

Porém, a aplicação dessa condição restritiva implica a ofensa ao que prevê a 
Lei nº 11.488, frustra o próprio objetivo do regime legal beneficiado e cria 
situação de desigualdade entre contribuintes.  

2. Peculiaridades dos contratos administrativos  

A disciplina infralegal do REIDI, ao pretender restringir a co-habilitação a 
apenas uma categoria de contribuintes, ignorou um elemento fundamental, 
próprio dos contratos administrativos.  

Assegura-se ao contratado da Administração Pública o pleno ressarcimento da 
carga tributária que lhe é imposta, mesmo em caso de alteração superveniente 
ao contrato. Nos termos do art. 65, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993, “quaisquer 
tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da 
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços 
contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o 
caso”. 

Ao supostamente restringir o direito à co-habilitação a apenas uma certa 
categoria de contratados (empreiteiros sob regime de apuração cumulativa das 
contribuições), o Decreto nº 6.144 frustrou o benefício legal do REIDI para a 
Administração Pública. 

Sendo vedada a co-habilitação de um determinado contratado, este será 
obrigado a efetuar o recolhimento das contribuições por ocasião da importação 
dos bens a serem fornecidos. Esse custo tributário será incorporado ao custo 



das mercadorias e deverá ser obrigatoriamente suportado pela Administração 
Pública, nos termos da Lei nº 8.666. 

Segundo o regime legal dos contratos administrativos, não é cabível que se 
imponha ao contratado o ônus econômico relativo a esses tributos, suprimindo-
se o seu direito à plena remuneração.  

Ou seja, aplicando-se a disciplina normativa tal como aparentemente é 
estabelecida pelo Decreto nº 6.144, a consequência prática será a eliminação 
econômica do benefício em grande parte dos contratos administrativos.  

Vale dizer: ao contrário do que parece estabelecer a Lei nº 11.488, o REIDI 
servirá apenas para beneficiar as empresas privadas que detenham projetos de 
infraestrutura. Sempre que o projeto for de titularidade de pessoas sujeitas à 
aplicação da Lei nº 8.666 em suas contratações, o impedimento à co-
habilitação fará com que tais entidades administrativas tenham que suportar os 
ônus econômicos da incidência das contribuições na fase anterior. Isso porque 
os fornecedores não co-habilitados para o REIDI terão o direito legalmente 
assegurado ao ressarcimento de tais encargos tributários. 

E mais: o impedimento à co-habilitação no caso de fornecimento de bens 
(instrumentais para o projeto habilitado) gera grande dificuldade prática em 
relação ao regime da não-cumulatividade das contribuições. 

Veja-se um exemplo prático de um fornecedor nacional de material importado 
para construção civil, contratado por uma sociedade de economia mista 
detentora de um projeto habilitado ao REIDI. Ao lhe ser negada a co-
habilitação, o fornecedor deveria submeter-se à incidência das contribuições na 
importação dos produtos a serem fornecidos à Administração Pública. Por 
decorrência, creditar-se-ia dos valores correspondentes. Contudo, no 
fornecimento interno à sociedade de economia mista, haveria suspensão das 
contribuições. Por conseguinte, não haveria débito das contribuições. 

Na forma do art. 12 do Decreto nº 6.144, essa suspensão não impede a 
manutenção dos créditos pela vendedora (a contratada cuja co-habilitação fora 
denegada). Assim, a contratada teria recolhido as contribuições na importação, 
mas não as incluiria no valor de venda para a sociedade de economia mista. 
Teria apenas o direito de manutenção dos créditos. 

Contudo, o já referido art. 65, § 5o, da Lei nº 8.666 assegura à contratada o 
direito ao ressarcimento desses valores pela Administração. Assim, o custo 
tributário na importação deverá obrigatoriamente ser incluído no preço de 
venda. Não basta a manutenção do crédito (art. 12 da Lei nº 11.488), pois é 
incerta a sua utilização pela contratada, cujas vendas podem ser todas sujeitas 
ao REIDI, sem haver débito das contribuições. 

Assim, caso se dê aplicação estrita às condições previstas no Decreto nº 
6.144, a contratada teria o direito ao pagamento, pela sociedade de economia 
mista, do valor correspondente às contribuições pagas na importação dos 
produtos fornecidos. No entanto, partindo-se da premissa de que a sociedade 
de economia mista é beneficiada pelo REIDI, não há disciplina normativa sobre 
o destaque desse valor nos documentos fiscais nem sobre a sua transferência 
para a compradora. Também não há disciplina sobre a sua anulação pela 
contratada quando houvesse o ressarcimento correspondente feito pela 
sociedade de economia mista. 



A solução seria negar o benefício do REIDI também ao contratante, pois não 
seria cabível simultaneamente manter o benefício do contratante na aquisição 
dos bens e recusar o benefício do contratado na importação (ou aquisição 
interna) destes mesmos bens. Se um determinado contrato não assegura o 
benefício ao contratado, deve ser reputado como excluído do regime de 
habilitação ao REIDI em ambas as etapas – de importação e de fornecimento. 
Desse modo, o contratado seria material e formalmente ressarcido dos seus 
custos tributários de aquisição dos produtos fornecidos. Não acumularia 
créditos de difícil utilização nem haveria qualquer incerteza quanto à anulação 
de créditos de contribuições que viessem a ser ressarcidas pela Administração. 
Contudo, isto é o oposto do que pretende a Lei nº 11.488. 

Os defeitos do regime aparentemente estipulado nas normas infralegais, 
evidenciados pelo exemplo, demonstram a artificialidade da restrição da co-
habilitação a apenas uma categoria de fornecedores (empreiteiros sujeitos ao 
regime de apuração cumulativa) das pessoas beneficiárias do REIDI. 

A interpretação adequada da Lei nº 11.488 conduz à necessidade de se 
assegurar a co-habilitação de todos os fornecedores de bens ou serviços que 
sejam abrangidos pelo REIDI. Caso contrário, haverá um ônus tributário na 
etapa anterior ao fornecimento, o qual terá que ser obrigatoriamente suportado 
pela Administração Pública, no caso de fornecimentos sujeitos à Lei nº 8.666. 

3. A extensão do direito à co-habilitação ao REIDI  

A interpretação das normas infralegais relativas ao REIDI (Decreto nº 6.144 e 
IN RFB nº 758, de 2007) não pode ser feita sem atenção ao que prevê a Lei nº 
11.488 nem, muito menos, com infração ao princípio da isonomia. 

A interpretação sistemática é a única que permite alcançar a totalidade das 
determinantes que condicionam a definição da norma (ou seja, da extensão 
plena de um comando jurídico) efetivamente aplicável ao caso concreto. Como 
se sabe, o texto normativo é um ponto de partida, não de chegada, na 
interpretação. Cabe ao intérprete indagar a razão da existência da norma, 
investigar sua interação com as demais normas, valores e fatos e apurar os 
efeitos práticos de cada possível interpretação. 

A isenção de tributos de importação destinada a favorecer projetos de 
infraestrutura no Brasil não é novidade. Existe há décadas, sob várias 
roupagens. 

O próprio Supremo Tribunal Federal teve oportunidade de examinar a questão 
já em 1967, ao tratar de isenção de imposto de consumo (que veio mais tarde a 
ser transformado no IPI) na importação de trilhos e dormentes outorgada pelo 
Decreto nº 45.422, de 12.2.1959. 

Na ocasião, ao julgar o Recurso de Mandado de Segurança nº 17.172, o E. 
STF examinou a questão da interpretação literal de norma de isenção que 
aludia a trilhos e dormentes e que o contribuinte pretendia aplicar à importação 
de trilhos para linhas de bondes. Reputou-se que era necessário buscar o 
sentido da isenção, que era o de “facilitar a penetração de ferrovias pelo interior 
do país”. Assim, somente seria beneficiada pela isenção a operação que 
correspondesse a essa finalidade, não qualquer importação de trilhos ou 
dormentes. A v. decisão, de relatoria do Min. HERMES LIMA, foi assim 
lançada: 



“Importação de trilho de ferro para bondes. O art. 8o, inciso X, nºs 24 e 
25 do Decreto 45.422, de 12.2.59, isenta trilhos e dormentes para 
estradas de ferro, compreendendo-se que assim seja para facilitar a 
penetração de ferrovias pelo interior do país. A isenção é restrita. 
Recurso desprovido” (STF, Pleno, RMS 17.172-GB, Rel. Min. HERMES 
LIMA, j. 22.3.1967, v.u.). 

Ou seja, não bastava interpretar literalmente a regra de isenção. Havia que se 
identificar a sua finalidade. Caso contrário, poder-se-ia dar à norma de isenção 
uma extensão maior ou menor do que a legalmente pretendida. 

Essa orientação, consagrada pelo E. STF há mais de quatro décadas, é útil 
para a compreensão das normas atinentes ao REIDI. Também no tema ora 
examinado o intérprete deve ter em conta o sentido da alusão da Lei nº 11.488 
à suspensão e alíquota zero das contribuições em projetos de infraestrutura.  

Em especial, deve atentar para o fato de que a Lei nº 11.488 afastou 
expressamente a incidência das contribuições nas importações de bens e 
serviços relativos a tais projetos. Não é cabível que esta determinação legal 
seja parcialmente afastada pela aplicação dada ao Decreto nº 6.144 ou à IN 
SRF nº 758, de 2007, que, nos contratos administrativos, podem levar ao 
resultado prático de negar o benefício que a Lei nº 11.488 criou de modo 
amplo. 

No que se refere ao fornecimento de bens importados ou adquiridos 
internamente para utilização em projetos de infraestrutura, a finalidade da Lei 
nº 11.488 com o benefício do REIDI é eliminar o custo tributário de 
PIS/COFINS para os projetos desenvolvidos por pessoas jurídicas integrantes 
da Administração Pública assim como para os de titularidade das pessoas 
jurídicas privadas.  

Não se pode extrair da Lei nº 11.488 nenhuma intenção de favorecimento dos 
projetos de infraestrutura privados, em detrimento dos públicos. Também não 
se pode ver na Lei nº 11.448 uma intenção de favorecer fornecedores 
estrangeiros de produtos importados, em prejuízo dos fornecedores nacionais. 
Ou de favorecer empresas nacionais que sejam fabricantes, em cotejo com as 
que sejam comercializadoras. Aliás, qualquer desses favorecimentos legais, se 
existisse, seria despropositado. 

Ora, no caso de empresas privadas detentoras de projetos de infraestrutura, há 
plena liberdade para a aquisição dos produtos do modo que preferirem. Tais 
empresas podem, se for o caso, adquirir os produtos no exterior, de modo a se 
enquadrar expressamente na regra do art. 3º, II, da Lei nº 11.488 (importação 
feita “diretamente por pessoa jurídica beneficiária do Reidi”). Não dependem da 
intervenção de um fornecedor nacional, que deverá importar os produtos para 
fornecimento posterior ao titular do projeto de infraestrutura. Também são livres 
para estipular os termos em que farão a contratação e os direitos que atribuirão 
aos seus contratados. 

Porém, a Administração Pública direta ou indireta submete-se à exigência de 
licitação (art. 37, XXI, da Constituição Federal). Não pode escolher com quem 
contrata. Nem poderia exigir – sob pena de odiosa quebra de isonomia – que 
somente empresas estrangeiras participassem de licitação, a fim de que os 
produtos pudessem ser importados diretamente pela empresa estatal sem a 



incidência das contribuições. Ou que participassem apenas fabricantes, de 
modo a que a Administração não sofresse o ônus econômico das incidência 
das contribuições na venda do fabricante para o comercializador. 

Tomando-se a importação como exemplo, no caso de compras feitas pela 
Administração Pública, uma empresa nacional pode vencer a licitação e ser 
contratada para o fornecimento dos produtos importados. Mas isto não pode 
ser fundamento para que ocorra a incidência das contribuições na importação – 
e para que, em última análise, este custo venha a ser imputado à 
Administração, na forma da Lei nº 8.666.  

Se fosse este o caso, haveria um injustificável benefício às empresas 
estrangeiras em tais licitações. Afinal, as empresas estrangeiras poderiam 
vender seu produto sem a incidência das contribuições, o que não ocorreria 
com as empresas nacionais. Não é cabível que a norma de suspensão ou 
alíquota zero das contribuições, contida na Lei nº 11.488, seja interpretada de 
modo a conduzir a um resultado absurdo e inválido em face da Constituição. 
Os fatores acima configuram condicionantes para a interpretação sistemática 
da Lei nº 11.488 e das normas infralegais que a regulamentaram. 

O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 11.488 prevê a co-habilitação ao 
benefício do REIDI. A lei não permite que esse direito à co-habilitação seja 
configurado de modo a restringir a extensão do benefício legal. A co-habilitação 
do contratado da Administração não é obrigatória apenas como forma de 
desonerar o próprio contratado. Trata-se de um instrumento para a 
desoneração do Poder Público, uma vez que a Administração é legalmente 
obrigada a ressarcir o contratado pelos custos tributários eventualmente 
incidentes na importação.  

Bem por isso, mesmo se a Lei nº 11.488 não houvesse mencionado 
expressamente a figura da co-habilitação, não poderia haver a incidência das 
contribuições em importação (ou mesmo aquisição nacional) feita para atender 
exclusivamente a contrato administrativo firmado pelo importador ou adquirente 
e relativo a projeto habilitado no REIDI. O contratado neste caso importa ou 
adquire os materiais no interesse exclusivo da Administração. Tanto é assim 
que as importações são usualmente realizadas “por conta e ordem” da 
entidade administrativa, que é a real destinatária da carga. 

A co-habilitação prevista na Lei nº 11.488 é tão-somente um meio de organizar, 
administrativamente, a aplicação desse regime. Não pode ser um instrumento 
para restringir o benefício que a Lei nº 11.488 estabeleceu nem para favorecer 
certos projetos ou fornecedores em detrimento de outros. 

4. Conclusão 

Cabe concluir que o Decreto nº 6.144 e IN RFB nº 758, de 2007, ao criarem 
restrição subjetiva à co-habilitação e ao não ressalvarem a situação dos 
contratos administrativos, frustram a disciplina e a finalidade da Lei nº 11.488, 
impondo ao contratado e à própria Administração um ônus que a lei pretendeu 
eliminar. Quando menos, cabe interpretar tais atos normativos infralegais de 
modo conforme à Lei nº 11.488 e ao regime dos contratos administrativos. 

Não é legítimo reputar que a desoneração na importação somente será 
aplicável se a operação for feita diretamente pela Administração Pública. Isso 
significa criar para as entidades que integram a Administração Pública um ônus 



que suas congêneres privadas não enfrentam. Exatamente porque as 
entidades da Administração Pública não têm a prerrogativa de escolher 
contratar apenas empresas do exterior (nem isto seria legítimo, muito menos 
positivo para o interesse nacional), não se pode deixar de reconhecer o direito 
ao benefício na importação no caso de a vencedora da licitação importar os 
bens necessários para o fornecimento à Administração. O mesmo raciocínio se 
aplica às aquisições feitas no mercado interno.  

No caso de beneficiárias do REIDI que sejam integrantes da Administração 
Pública, não é cabível adotar interpretação da Lei nº 11.488 que afaste o direito 
à co-habilitação de qualquer fornecedor e exija que, para haver a isenção das 
contribuições, a importação dos produtos seja feita diretamente pela 
Administração, não pelo seu fornecedor. Ou que a aquisição interna seja feita 
diretamente junto ao fabricante. 

Esta é a única interpretação admissível na aplicação a ser dada ao Decreto nº 
6.144 ou à IN RFB nº 758, de 2007, às operações relativas aos contratos 
administrativos. Caso contrário, será imperioso reconhecer que tais atos 
infralegais são inválidos, neste ponto, por ofensa à Lei nº 11.488 e às normas 
constitucionais e legais que disciplinam as contratações administrativas.  

Tal conclusão resulta da interpretação sistemática da norma de isenção, que 
deve ser conjugada com o regime jurídico próprio de tais entidades, inclusive e 
especialmente a exigência constitucional de licitação (art. 37, XXI, da CF/88). 
Não é legítimo supor que, para atender as determinantes constitucionais 
atinentes à licitação, a Administração Pública tenha que abdicar do benefício 
que lhe é assegurado pela Lei nº 11.488 e, em última análise, ser obrigada a 
ressarcir seus contratados pelos custos tributários de importação ou de 
aquisição interna. 

Portanto, em relação aos contratos administrativos, cabe desconsiderar as 
restrições à co-habilitação ao REIDI contidas no Decreto nº 6.144 e na IN RFB 
nº 758, de 2007, a fim de se garantir aos contratados da Administração Pública 
a plena incidência do benefício previsto na Lei nº 11.488 nas aquisições, 
inclusive importações, realizadas com a finalidade comprovada de atendimento 
dos correspondentes contratos administrativos.  
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