


 

“Comentários sobre as recentes decisões 
 do CARF acerca da ampliação do conceito  

de insumos para a contribuição 
ao PIS e COFINS” 

  



 

 

 Leis nºs. 10.637/02 e 10.833/03 
 
Com o advento das Leis nºs. 10.637/02 e 10.833/03, normas instituidoras do PIS e 
da COFINS, respectivamente, as alíquotas do PIS e da COFINS aumentaram para 
1,65% (um vírgula sessenta e cinco por cento) e 7,6% (sete vírgula seis por cento). 
  
Com o fim de compensar tal medida, as Leis nºs. 10.637/02 e 10.833/03 
outorgaram aos contribuintes direito de descontar créditos decorrentes da 
aquisição de bens e serviços utilizados como insumos na fabricação dos produtos 
das empresas e na prestação de serviços. 
  
Tais diplomas normativos, conforme previsão do artigo 3º, inciso II, dispõem que os 
serviços e bens adquiridos como insumos darão direito ao crédito de PIS e 
COFINS. Mais adiante, o parágrafo 3º do mesmo dispositivo prevê que o direito de 
crédito se aplica aos custos e despesas incorridas pela pessoa jurídica domiciliada 
no país. 

  
 



 

 Instrução Normativa SRF nº. 404, de 12 de março de 2004 
 

Ocorre que a Secretaria da Receita Federal editou a IN n.º 404/2004, na qual restringiu o 
conceito de insumos para fins de créditos de PIS e COFINS.  
 
Pelo exame do precitado normativo, entende-se como insumos: 
 
I - 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;  

b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou             
consumidos na produção ou fabricação do produto;  

 
II - utilizados na prestação de serviços:  
 
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não estejam 

incluídos no ativo imobilizado; e  
b)    os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na 

prestação do serviço.  

 



 Instrução Normativa SRF nº. 404, de 12 de março de 2004 
 
Como dito anteriormente as Leis nºs. 10.637/02 e 10.833/03 outorgaram aos 
contribuintes direito de descontar créditos decorrentes da aquisição de bens e 
serviços utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou 
fabricação de bens ou produtos destinados à venda. 
 
 
A Secretaria da Receita Federal, ao editar a Instrução Normativa SRF n.º 404, 
de 12 de março de 2004 considerou insumo apenas os bens e serviços 
aplicados e consumidos no produto fabricado, não sendo entendidos como 
insumos os bens e serviços que indiretamente corroboram para a fabricação 
dos produtos, bem como o entendimento que o rol previsto no art. 3º das Leis 
nºs. 10.637/02 e 10.833/03 é taxativo. 

 



 Jurisprudência administrativa 
 
Interpretação excessivamente restritiva (RFB) 
 
“ Os combustíveis utilizados em máquinas, equipamentos e veículos 
empregados na formação de florestas e no transporte de matéria-prima, 
produzida por essa floresta, até a unidade industrial produtora de celulose, 
destinada à venda, não se enquadram no conceito de insumo, não gerando, 
conseqüentemente, direito a crédito da Contribuição para o PIS. As despesas 
com combustíveis somente geram créditos da Contribuição para o PIS se 
forem consumidos em máquinas e equipamentos utilizados diretamente na 
prestação de serviços ou no processo de fabricação de bens e produtos 
destinados à venda”. (destaques inseridos) 

 
(Processo de Consulta n. 83/2010, 7ª SRRF, de 30/09/10) 

 



 Jurisprudência administrativa 
 
Interpretação excessivamente restrita (RFB) 
 
“Valores referentes ao fornecimento de alimentação, vale-transporte ou 
fardamento dos trabalhadores,ainda que estes últimos atuem diretamente 
no processo produtivo, não se enquadram como bens ou serviços aplicados ou 
consumidos como insumos na prestação de serviços ou na fabricação (ou 
produção) de bens (ou produtos) destinados à venda, sendo, portanto, vedado 
seu aproveitamento como crédito a descontar da Contribuição ao PIS/Pasep 
não cumulativa. Indiferente, no caso, se tais valores tenham sido pagos 
diretamente aos beneficiários ou a outra pessoa jurídica incumbida do 
fornecimento”. (destaques inseridos) 
 
(Solução de Divergência n. 33, de 25/09/08). 

 



 

 

 Atual Posicionamento do CARF sobre o conceito de Insumos 
 
Recentemente o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da 
Fazenda ("CARF/MF"), no interesse do Processo nº. 11020.001952/2006-22, 
proferiu decisão considerando que o   
  
“... conceito de insumo dentro da sistemática de apuração de créditos pela não-
cumultividade de PIS e COFINS deve ser entendido como todo e qualquer 
custo necessário 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 em 
apreço". 

 (destaques inseridos) 
 

Assim, o entendimento do CARF/MF adota o conceito da legislação do IRPJ, 
sendo, portanto, favorável ao entendimento defendido pelos contribuintes já 
que amplia o conceito de insumo. 
 
 

 



 
O CARF vem adotando o posicionamento de que o conceito de insumo deve ser mais 
extenso, alcançando todo e qualquer custo ou despesa necessária à manutenção da 
atividade da empresa, como preceitua a legislação do Imposto de Renda da Pessoa 
Jurídica (art. 299 do Decreto nº 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda da 
Pessoa Jurídica). 
 

Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, 
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte 
produtora. 
§1º São necessárias as despesas pagas ou incorridas  para a realização 
das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa. 
§ 2º As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no 
tipo de transações, operações ou atividades da empresa. 
 
 

Com efeito, a interpretação mais coerente enseja, inexoravelmente, o 
reconhecimento do direito ao desconto de créditos sobre todo e quaisquer itens 
classificados como insumos e despesas necessários à atividade negocial dos 
contribuintes, sem qualquer restrição. 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



 
 Jurisprudência administrativa 
 
Interpretação adequada (CARF) 
 
“COFINS. CRÉDITO. INDUMENTÁRIA. INDÚSTRIA AVÍCOLA. 
 A indumentária de uso obrigatório na indústria de processamento de 
carnes é insumo indispensável ao processo produtivo e, como tal, gera 
direito a crédito do PIS/Cofins. 

 
CRÉDITO. TRATAMENTO DE ÁGUAS PARA LAVAGEM E CONGELAMENTO DE 
AVES. INDÚSTRIA AVÍCOLA. 
O material utilizado no tratamento das águas usadas na lavagem e 
congelamento de aves é insumo da indústria avícola e, como tal, gera 
direito a crédito do PIS/Cofins.”  
 
(CARF 2ª Conselho / 1ª Câmara / Acórdão 201-81.725  em 03/02/2010) 
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