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Introdução 
 
Procuraremos demonstrar, neste estudo, os aspectos gerais do Regime Especial de 
Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura – REIDI, criado pela Lei nº 11.488, 
de 15 de junho de 2007, e regulamentado pelo Decreto nº 6.144, de 3 de julho de 2007. 
 
Inicialmente, é importante destacar que o regime é uma das medidas do PAC – Programa 
de Aceleração do Crescimento do governo federal, e que o REIDI suspende, por cinco anos 
a incidência de PIS/COFINS no fornecimento de bens e insumos para projetos de infra-
estrutura habilitados perante o ministério responsável pelo setor econômico do projeto, e 
pela Receita Federal do Brasil - RFB. 
 
Segundo a referida legislação 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. 
 
I) Benefício Fiscal 
 
O regime em destaque cumpre a função de fomentar investimentos para obras de 
infraestrutura, por meio da desoneração tributária. 
 
Assim, o REIDI suspende a exigência da: 
 

 Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS incidentes sobre a receita decorrente da: 

o venda de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, quando 
adquiridos por pessoa jurídica habilitada ao regime, para incorporação em 
obras de infra-estrutura destinadas ao seu ativo imobilizado. 

o venda de materiais de construção, quando adquiridos por pessoa jurídica 
habilitada ao regime, para utilização ou incorporação em obras de infra-
estrutura destinadas ao seu ativo imobilizado; e 
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o prestação de serviços, por pessoa jurídica estabelecida no País, à pessoa 

jurídica habilitada ao regime, quando aplicados em obras de infra-estrutura 
destinadas ao ativo imobilizado; 

 
 Contribuição para o PIS/PASEP – Importação e da COFINS – Importação 

incidentes sobre: 
o máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, quando 

importados diretamente por pessoa jurídica habilitada ao regime para 
incorporação em obras de infra- estrutura destinadas ao seu ativo 
imobilizado; 

o materiais de construção, quando importados diretamente por pessoa jurídica 
habilitada ao regime para incorporação ou utilização em obras de infra-
estrutura destinadas ao seu ativo imobilizado; e 

o o pagamento de serviços importados diretamente por pessoa jurídica 
habilitada ao regime, quando aplicados em obras de infra-estrutura 
destinadas ao ativo imobilizado. 

 
Neste ponto, impende realçar que após a utilização ou incorporação dos bens ou dos 
serviços adquiridos ou importados na obra de infra-estrutura, as alíquotas dessas 
contribuições tornam-se zero. 
 
Há de se destacar, que a empresa que não utilizar ou incorporar o bem ou material fica 
obrigada a recolher as contribuições não pagas, acrescidas de juros e multa. 
 
II) Crédito tributário 
 
A suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes 
sobre a venda de bens e serviços para pessoa jurídica habilitada ou co-habilitada ao REIDI 
não impede a manutenção e a utilização dos créditos pela pessoa jurídica vendedora, no 
caso de esta ser tributada no regime de apuração não-cumulativa dessas contribuições. 
 
Entretanto, a aquisição de bens ou de serviços com a suspensão prevista no REIDI, não 
gera para o adquirente, direito ao desconto de créditos apurados na forma do art. 3º da Lei 
nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003. 
 
III) Habilitação, Co-Habilitação e Adesão 
 
Seguindo a mesma metodologia adotado para outros regimes especiais, somente poderá 
efetuar aquisições e importações de bens e serviços no regime do REIDI a pessoa jurídica 
previamente habilitada pela Receita Federal do Brasil - RFB. 
 
A habilitação é requerida por pessoa jurídica de direito privado titular de projeto para 
implantação de obras de infra-estrutura nos setores de: 
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 transportes, alcançando exclusivamente rodovias, hidrovias, portos organizados, 

instalações portuárias de uso privado, trens urbanos e ferrovias, inclusive 
locomotivas e vagões; 

 energia, alcançando exclusivamente: 
o geração, co-geração, transmissão e distribuição de energia elétrica; 
o produção e processamento de gás natural em qualquer estado físico. 

 saneamento básico, alcançando exclusivamente abastecimento de água potável e 
esgotamento sanitário; 

 irrigação; ou 
 dutovias. 

 
Não poderá se habilitar ou co-habilitar ao REIDI a pessoa jurídica: 
 

 optante pelo Simples Nacional; ou 
 que esteja irregular em relação aos impostos e às contribuições administrados pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
 
Neste ponto, impende realçar que 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, poderá requerer co-habilitação ao regime. Há de se 
destacar que a pessoa jurídica co-habilitada deverá: i) comprovar o atendimento de todos os 
requisitos necessários para a habilitação ao REIDI, e ii) cumprir as demais exigências 
estabelecidas para a fruição ao regime. 
 
III.1) Análise dos projetos 
 
Importante destacar que a análise dos projetos, inicialmente, ficará a cargo do Ministério 
responsável pelo setor favorecido, que deverá definir, em portaria, os projetos aprovados, 
mediante a publicação no Diário Oficial da União. 
 
A portaria deverá constar: 
 

 O nome empresarial e o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica – CNPJ da pessoa jurídica titular do projeto aprovado, que poderá requerer 
habilitação ao REIDI; e 

 Descrição do projeto, com a especificação do setor em que se enquadra. 
 
III.2) Requerimento de habilitação e co-habilitação 
 
Posteriormente, a habilitação e a co-habilitação ao REIDI, deverá ser requerida à Receita 
Federal do Brasil por meio de formulários próprios, acompanhados: 
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 da inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis ou do 

contrato de sociedade em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedade empresária, bem assim, no caso de sociedade empresária constituída 
como sociedade por ações, dos documentos que atestem o mandato de seus 
administradores; 

 da indicação do titular da empresa ou relação dos sócios, pessoas físicas, bem assim, 
dos diretores, gerentes, administradores e procuradores, com indicação do número 
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF e respectivos endereços; 

 de relação das pessoas jurídicas sócias, com indicação do número de inscrição no 
CNPJ, bem assim de seus respectivos sócios, pessoas físicas, diretores, gerentes, 
administradores e procuradores, com indicação do número de inscrição no CPF e 
respectivos endereços; 

 cópia da portaria expedida pelo Ministério responsável; 
 documentos comprobatórios da regularidade fiscal da pessoa jurídica requerente em 

relação aos impostos e ás contribuições administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. 

 
Quanto aos co-habilitados, estes deverão além da documentação relacionada, apresentar 
contrato celebrado com a pessoa jurídica habilitada ao REIDI, cujo objeto seja 
exclusivamente a execução de obras referentes ao projeto aprovado pela portaria. 
 
A habilitação ou co-habilitação será formalizada por meio de ato da Secretária da Receita 
Federal do Brasil, publicado no Diário Oficial da União. 
 
III.3) Procedimentos para habilitação e co-habilitação 
 
A habilitação e a co-habilitação ao REIDI devem ser requeridas por meio de formulários 
constantes dos Anexos I e II, da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil – RFB nº 
758/07, a serem apresentados à Delegacia da Receita Federal do Brasil – DRF ou à 
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária (Derat) com jurisdição 
sobre o estabelecimento matriz da pessoa jurídica, acompanhados da portaria expedida pelo 
Ministério incumbida pela análise do projeto. 
 
IV) Prazos 
 
Com efeito, nesse sentido, conforme observado no presente estudo, o REIDI suspende a 
exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS nas aquisições e importações 
de bens e serviços vinculadas ao projeto de infraestrutura aprovado, realizadas no período 
de cinco anos contados da data de sua aprovação. 
 
Vale frisar, também, que considera-se adquirido, no mercado interno ou importado, o bem 
ou serviço na data da contratação do negócio, independentemente da data do recebimento 
do bem ou da prestação do serviço. 
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V) Obrigações Acessórias 
 
Nos casos de suspensão do PIS/COFINS, a pessoa jurídica vendedora ou prestadora de 
serviços deve fazer constar na nota fiscal: 
 

 o número da portaria que aprovou o projeto; e 
 o número do ato que concedeu a habilitação ou co-habilitação ao REIDI à pessoa 

jurídica adquirente. 
 
Importante notar, ainda, que conforme o caso, deverá constar a expressão: 
 

 “Venda de bens efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da COFINS”, com a especificação do dispositivo legal 
correspondente; ou 

 “Venda de serviços efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da COFINS”, com a especificação do dispositivo legal 
correspondente. 

 
VI) – Legislação e Normas de Referência 
 

• Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007 – Cria o Regime Especial de Incentivos 
para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura - REIDI; 

• Decreto nº 6.144, de 3 de julho de 2007 - Regulamenta a forma de habilitação e 
co-habilitação ao REIDI, instituído pelos arts. 1º a 5º da Lei nº 11.488/07; 

• Decreto nº 6.167/07, de 24 de julho de 2007 - Altera e acresce dispositivos ao 
Decreto nº 6.144/07; 

• Decreto nº 6.416/08, de 28 de março de 2008 - Altera o Decreto no 6.144, de 3 de 
julho de 2007, que regulamenta a forma de habilitação e co-habilitação ao Regime 
Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura - REIDI, 
instituído pelos arts. 1º a 5º da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007; 

• Instrução Normativa RFB nº 758, de 25 de julho de 2007 - Dispõe sobre o 
Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura - REIDI; 

• Instrução Normativa RFB nº 778, de 19 de outubro de 2007 - Altera a Instrução 
Normativa RFB nº 758, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre o Regime 
Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura (Reidi). 

 
ATENÇÃO: O presente estudo possui caráter meramente informativo, refletindo o entendimento 
do Departamento Jurídico da FIESP na data indicada como a de sua última alteração e abordando 
o tema de forma genérica. Sua eventual adoção para casos concretos exigirá o exame dos fatos e 
aspectos circunstanciais próprios de cada situação, devendo-se levar em conta que outros 
posicionamentos podem existir sobre a matéria, estando sempre presente o risco de litígio 
administrativo ou judicial, cujos fundamentos ou consequências devem ser avaliados pelas partes 
diretamente interessada. 
 


