


CRÉDITOS DE PIS E COFINS SOBRE INSUMOS 

E OS RECENTES POSICIONAMENTOS DO 

CARF E DO STJ 



1. Não-cumulatividade e créditos de insumos – Aspectos gerais 
 

 Origens: 

 

PIS: MP 66/2002 (convertida na Lei 10.637/2002) 

 

COFINS: MP 135/2003 (convertida na Lei 10.833/2003) 

 

 “Constitucionalização” da não-cumulatividade: EC n.º 42/2003: 

 

“A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as 

contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, 

serão não-cumulativas” 

 

 Leis 10.637/02, 10.833/03 e 10.865/04 (principalmente): restrições à 

não-cumulatividade 



1. Não-cumulatividade e créditos de insumos – Aspectos gerais 

 
 Insumos - Critério legal: bens e serviços utilizados na prestação de serviços e 

na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda (inclusive 

combustíveis e lubrificantes) 
 

 Somente indústrias e prestadores de serviços 
 

 Problemas: 
 

 Critério misto: crédito físico X crédito financeiro (crédito presumido mas 

exigência de incidência na etapa anterior) 
 

 atividades atacadista e varejista excluídas: sacolas de plástico, lacres, 

etiquetas, bandejas, material plástico envoltório, uniformes etc. 
 

 impossibilidade de crédito sobre mão-de-obra e encargos (principal 

“insumo” dos prestadores de serviço) 



2. Definição regulamentar restritiva 
 

 IN/RFB 247/2002 e IN/RFB 404/2004 

 

 Insumos utilizados na prestação de serviços: 
 

a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde 

que não estejam incluídos no ativo imobilizado; 

 

b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, 

aplicados ou consumidos na prestação do serviço. 

 

 

 



2. Definição regulamentar restritiva 
 

 IN/RFB 247/2002 e IN/RFB 404/2004 
 

 Insumos utilizados na fabricação ou produção de bens 

destinados à venda: 
 

a) as matérias primas, os produtos intermediários, o material de 

embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o 

desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em 

função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, 

desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado (critério físico!) 

 

b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, 

aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto 

 

 Aplicação predominante de critérios da legislação do IPI 



3. Posição RFB restritiva: Alguns créditos polêmicos 
 

 Água utilizada para refrigeração ou resfriamento de máquinas – RFB contra 

(Permite crédito quando água é aplicada no produto ou perde suas 

propriedades físicas ou químicas) 
 

 Materiais de limpeza de equipamentos e máquinas, graxas, pinos, tarraxas e 

ferramentas – RFB desfavorável 
 

 “Royalties”: RFB veda para exploração de marca, uso de tecnologia e 

franquia 
 

 Bens e serviços consumidos na manutenção de subestações e redes e 

linhas de distribuição de energia elétrica, bem como os serviços de emergência 

no atendimento a consumidor – RFB contra 
 

 Frete entre estabelecimentos da mesma PJ: 
 

 transporte de bens em fase de produção – RFB contra 
 

 transporte de bens acabados da indústria para a distribuição – RFB contra 



4. O conceito de “insumos” e as posições do CARF 
 

 CARF – antigo posicionamento de acordo com RFB (decisão não 

unânime da 3ª Turma da 2ª Câmara): 
 
“(...) adotando-se no contexto da não-cumulatividade do PIS a tese da 

definição de ‘insumos’ prevista na legislação do IPI, a teor do Parecer 

Normativo n. 65/79” (Processo n. 13855.001586/2003-71, Recurso n. 137.823, 

ac. 203-12448, DOU de 01/07/2008, Seção 1, p. 40) 

 
 CARF seguia posição da RFB (critérios do IPI) 



4. O conceito de “insumos” e as posições do CARF 
 

 CARF – “Nova posição” – 2ª Turma Ordinária da 2ª Câmara 

(decisão unânime): 

 

 Todo e qualquer custo ou despesa necessária à atividade da empresa, 

nos termos da legislação do IRPJ, não devendo ser utilizado o conceito 

trazido pela legislação do IPI, uma vez que a materialidade de tal tributo é 

distinta da materialidade das contribuições (Processo nº 

11020.001952/2006-22 – Recurso nº 368.519 – Acórdão nº 3202-00.226, 

sessão de 08/12/2010) 

 

 Matéria de fundo (caso concreto): Créditos de materiais de manutenção 

de máquinas e equipamentos (não especificados no acórdão) – SD COSIT 

12/2007 (contribuinte industrial) 



4. O conceito de “insumos” e as posições do CARF 
 
 Não é possível equiparar conceitos e situações relacionados a tributos de 

materialidades absolutamente distintas: 

 

PIS e COFINS (receita)  

x  

IPI (industrialização de produtos) 

 

 Conceito de insumo aplicável ao PIS e COFINS deve se aproximar dos 

custos e despesas dedutíveis para fins de imposto de renda 

 

 Termo “insumo” deve necessariamente compreender os custos e despesas 

operacionais da PJ, na forma definida nos artigos 290 e 299 do RIR/99, e não 

se limitar apenas ao conceito trazido pelas IN 247/02 e 404/04. 

 

 Crítica: fundamento demasiado amplo X caso concreto restrito 



4. O conceito de “insumos” e as posições do CARF 
 

 Posição da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) 1 – 

decisão unânime: 
 

 Matéria de fundo (caso concreto): Créditos sobre despesas com 

combustíveis e lubrificantes utilizados pela frota de veículos e com remoção 

de resíduos industriais (contribuinte industrial) 

 

 CSRF rechaça a aplicação do conceito de “insumo” da legislação do IPI ao 

PIS e COFINS: 
 

 legislação do IPI se restringe a MP, PI e ME, enquanto que a legislação 

do PIS/COFINS inclui prestação de serviços, aluguéis de prédios, 

máquinas e equipamentos etc. – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA 
 

 Insumos devem ser considerados “gastos gerais que a PJ precisa 

incorrer na produção de bens ou serviços por ela realizada” 



4. O conceito de “insumos” e as posições do CARF 
 

 Posição da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) 2 – 

decisão por maioria: 
 

 Matéria de fundo (caso concreto): Créditos sobre despesas com uniformes 

obrigatórios e água utilizada na lavagem e congelamento dos produtos 

(empresa agro avícola industrial) 

 

 Principais argumentos: 
 

 afasta os conceitos das legislações do IPI e do IRPJ - conceito previsto 

nas leis do PIS/COFINS são auto aplicáveis, não carecendo de 

complementação. 
 

uniformes são de utilização obrigatória por lei, sob pena de paralisação 

da atividade da empresa pela ANVISA - INDISPENSABILIDADE e 

ESSENCIALIDADE no processo produtivo 



4. O conceito de “insumos” e as posições do CARF 
 

 Posições da CSRF e CARF – Síntese 
 

 3 correntes existentes atualmente no CARF acerca da matéria: 
 

1. aplicação do conceito de insumo previsto na legislação do IPI 

(posição mais antiga); 

 

2. aplicação do conceito da legislação do IRPJ (entendimento 

isolado); e 

 

3. afasta os conceitos de ambas as legislações, entendendo que o 

conceito previsto nas leis do PIS/COFINS são auto aplicáveis, 

não carecendo de complementação (posição intermediária – 

atualmente a mais aceita). 



5. Recentes posições do STJ 
 

 Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

 

 Decisão 1: concede interpretação extensiva para o conceito de 

insumos 

 

 Matéria de fundo (caso concreto): créditos sobre embalagens de 

acondicionamento, utilizadas para a preservação das características 

dos bens durante o transporte (vendedor arcou com o transporte das 

mercadorias) 

 

 Posição do STJ: “insumos” devem ser considerados essenciais ao 

funcionamento e/ou manutenção do fator de produção – afastada a 

aplicação de conceitos da legislação do IPI. 



5. Recentes posições do STJ 
 

 Ementa da decisão (Agravo Regimental no RECURSO ESPECIAL nº 

1.125.253 – SC): 

 

PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – PIS/COFINS – NÃO 

CUMULATIVIDADE – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – 

POSSIBILIDADE – EMBALAGENS DE ACONDICIONAMENTO 

DESTINADAS A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS DOS BENS 

DURANTE O TRANSPORTE, QUANDO O VENDEDOR ARCAR 

COM ESTE CUSTO – É INSUMO NOS TERMOS DO ART. 3º, II, DAS 

LEIS N. 10.637/2002 E 10.833/2003. 

 

 



5. Recentes posições do STJ 
 

 Decisão 2 (ainda pendente – 3 votos favoráveis): voto do Min. 

Mauro Campbell (sujeito a revisão) 

 

 Matéria de fundo (caso concreto): créditos provenientes de gastos 

com materiais de limpeza, desinfecção e serviços de dedetização 

usados no ambiente produtivo (fabricante de produtos alimentícios) 

 

 Principais argumentos: 

 
  Materialidade do PIS/COFINS é distinta da materialidade do IPI 

 

 Não-cumulatividade do PIS/COFINS é distinta da não-cumulatividade do 

IPI – impossibilidade de adoção de conceito de “insumo” semelhante 



5. Recentes posições do STJ 
 

 Principais argumentos (cont.): 

 
 Definição de “insumos” da RFB é excessivamente restrita 

 

 Legislação do PIS/COFINS admite créditos sobre prestação de serviços, 

como “insumo” para fabricação de bens 

 

 Aplicação do conceito de “insumo” da legislação do IPI acarreta analogia 

vedada pelo CTN, pois acarreta aumento de tributo a recolher - ilegalidade 

das IN RFB 247/2002 e 404/2003 

 

 Afastada a aplicação de custos e despesas da legislação do IRPJ – “Não 

basta que o bem ou serviço seja necessário ao processo produtivo, é preciso 

algo a mais, algo mais específico e íntimo ao processo produtivo” 



5. Recentes posições do STJ 
 

 Conclusão - Conceito “nuclear” de “insumos” 
 

 O bem ou serviço tenha sido adquirido para ser utilizado na prestação do 

serviço ou na produção, ou para viabilizá-los (PERTINÊNCIA ao processo 

produtivo); 
 

 A produção ou prestação do serviço dependa daquela aquisição 

(ESSENCIALIDADE ao processo produtivo, não ao produto ou serviço em 

si); 
 

 Não se faz necessário o consumo do bem ou a prestação do serviço em 

contato direto com o produto (possibilidade de emprego indireto no 

processo produtivo); 
 

 É preciso que a sua subtração importe na IMPOSSIBILIDADE mesma da 

prestação do serviço ou da produção, isto é, obste a atividade da empresa, 

ou implique em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí 

resultante 



6. Conclusões 
 

 RFB tem posição restritiva quanto ao conceito de “insumos” – risco de 

autuação em caso de adoção de critérios conflitantes (SCs de 2011 e 

2012 seguem a mesma linha) 
 

  Precedentes importantes do CARF e CSRF para que o conceito de 

insumos, para fins de créditos de PIS e COFINS, não seja restrito ao 

conceito atribuído ao IPI 
 

 No caso de prestadores de serviços e varejistas, ainda não há 

decisões do CARF ou STJ após a “virada” de entendimento 

 

 Contribuinte deverá avaliar criteriosamente a relação dos custos e 

despesas incorridos com a sua atividade (relação de 

necessidade/essencialidade do gasto) – análise dos casos concretos 
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