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1. Não cumulatividade e créditos – 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): lista de custos e 
despesas passíveis de creditamento (restrições à não cumulatividade?) 



2. Não cumulatividade e créditos – Lista de custos e despesas 
 

 Bens adquiridos para revenda 

 Energia Elétrica 

 Aluguéis de Prédios, Máquinas e Equipamentos 

 Arrendamento Mercantil 

 Ativo Imobilizado (fabricação de bens e prestação de serviços) 

 Edificações e Benfeitorias (atividades da empresa) 

 Bens Recebidos em Devolução 

 Frete e Armazenagem na Venda 

 Bens incorporados ao ativo intangível 

 Insumos  
 

CARF deve aplicar a lista! (limite objetivo) 



3. Insumos: Visão Geral e Posição RFB 
 
 Critério legal (Leis 10.637/2002 e 10.833/2003): bens e serviços 
utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens 
ou produtos destinados à venda (inclusive combustíveis e lubrificantes) 
 

 IN/RFB 247/2002 e IN/RFB 404/2004 (Prestação de Serviços): 
 

 bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que 
não estejam incluídos no ativo imobilizado; 
 

 serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, 
aplicados ou consumidos na prestação do serviço 



3. Insumos: Visão Geral e Posição RFB 
 
  IN/RFB 247/2002 e IN/RFB 404/2004 (Fabricação ou produção de bens 

destinados à venda): 
 

 matérias primas, produtos intermediários, 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!) 

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

 

  Aplicação de critérios da legislação do IPI 



3.1. Insumos: Primeira posição 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) 



3.2. Insumos: Posições consolidadas da Câmara Superior do antigo CARF 
 

 Atividade do Contribuinte: Indústria 
 

Créditos autorizados: Despesas com combustíveis e lubrificantes 
utilizados pela frota de veículos e com remoção de resíduos industriais 
(contribuinte industrial) 

 

 Justificativas: 
 

 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” 



3.2. Insumos: Posições consolidadas da Câmara Superior do antigo CARF 
 

Atividade do Contribuinte: Indústria alimentícia 
 

Créditos autorizados: Despesas com uniformes obrigatórios e água 
utilizada na lavagem e congelamento dos produtos (empresa agro avícola 
industrial) 

 

 Justificativas: 
 

 CARF afasta os conceitos do IPI e do IRPJ - conceito previsto nas leis do 
PIS/COFINS são auto-aplicáveis e não carecem 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 



3.3. Insumos: Posições novo CARF – Caso 1 – CSRF* 
 

Atividade do Contribuinte: Indústria alimentícia. 
 

Créditos autorizados: material de limpeza e desinfecção, material de 
embalagem utilizado no processo produtivo, inclusive pallets, e aquisição 
de uniformes.  
 

Crédito glosado: limpeza dos uniformes (pelo voto de qualidade) 
 

 Justificativa Geral: Não cumulatividade acarreta o direito a crédito de 
todos os dispêndios essenciais/imprescindíveis à produção, não apenas 
os considerados pela visão restritiva/IPI (confirmação da antiga posição 
do CARF) 

 

 Votação amplamente favorável ao contribuinte (8 X 2) 
 

* Acórdão ainda não disponibilizado. 



3.3. Insumos: Posições novo CARF – Caso 2 – Comércio 
 

Atividade do Contribuinte: Comércio atacadista e varejista de congelados, 
doces, conservas e guloseimas. 
 

Crédito autorizado: Manutenção de veículos e combustíveis 
 

 Justificativa: É insumo para a atividade da empresa  
 

Créditos glosados: honorários contábeis; viagens e representações; 
propaganda e publicidade; custos com freezers cedidos em comodato a 
varejistas; serviços prestados por pessoas jurídicas na área administrativa; 
telefone; informática; material de expediente; viagens 
 

 Justificativa: Não se destinam diretamente à atividade da empresa 
 

PONTO DE REFLEXÃO: Comércio pode apropriar créditos de insumos? 



3.3. Insumos: Posições novo CARF – Caso 3 – Despesas na exportação 
 

Atividade do Contribuinte: Usina produtora de açúcar e álcool, 
notadamente para exportação. 
 

Créditos glosados: despesas com a movimentação das mercadorias na 
área portuária e com o embarque dessas mercadorias 
 

 Justificativa: as mercadorias ou produtos em questão já estavam 
acabados, finalizados, quanto ao processo de produção 
 

PONTOS DE REFLEXÃO: 
 

 Se a produção é destinada à exportação, as despesas aduaneiras não 
deveriam ser consideradas essenciais à operação? 

 

 Não poderia haver o enquadramento como “frete na operação de venda” 
(em sentido amplo)? 

 

 Posição STJ 



3.3. Insumos: Posições novo CARF – Caso 4 – Embalagem Transporte 
 

Atividade do Contribuinte: Indústria alimentícia 
 

Créditos autorizados: embalagens de transporte pallet, papelão e os 
filmes strech 
 

 Justificativas: 
 

 Gastos integram o custo dos produtos fabricados e exportados 
 

 Gastos são necessários para o transporte sem contaminação e/ou 
alteração das características dos produtos, bem como são 
obrigatórios para o processo de exportação (exigências sanitárias) 

 

 Produtos são descartáveis descartáveis 
 

PONTO DE REFLEXÃO: Caso semelhante ao de uniformes e limpeza na 
indústria alimentícia 



3.3. Insumos: Posições novo CARF – Caso 5 – Informática 
 

Atividade do Contribuinte: fabricante, revendedor e prestador de serviços de 
informática 
 

Créditos autorizados: Licenças de uso de softwares utilizados em produtos, 
Cursos e Treinamentos, Pesquisa e Desenvolvimento 
 

 Justificativa: Gastos são imprescindíveis para a produção de bens e 
prestação de serviços 

 

Créditos glosados: Material Auxiliar de Produção (limpeza), Mão de Obra 
Temporária, Manutenção de Imóveis, Assessoria Jurídica, Produtos utilizados na 
montagem de “stands” e exposição de produtos. 
 

 Justificativa: Não se destinam diretamente à atividade da empresa 
(informática) 
 

PONTO DE REFLEXÃO: CARF reconheceu o crédito sobre a aquisição de licença 
de softwares utilizados em máquinas fabricadas pelo contribuinte 



4. Fretes – Visão Geral e Posição RFB 
 

Critério legal: Frete e armazenagem nas operações de venda 
 

Situações Polêmicas 
 
 Frete na aquisição e insumos e bens para revenda? 

 

RFB permite, mas como “insumos” e “bens para revenda” (frete entra 
no “custo de aquisição”) 

 
 Fretes internos (entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica): 

 

 Transporte de bens em fase de produção – RFB contra (COSIT) 
 

 Transporte de bens acabados da indústria para a distribuição – RFB 
contra (COSIT) 



4.1. Fretes – Posições antigo CARF 
 

Situações Polêmicas 
 

 Frete na aquisição e insumos e bens para revenda 
 

 CARF permitia 
 

 Fretes internos (entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica): 
 

 Transporte de bens em fase de produção – CARF permitia, pois 
enquadrava como “insumos” 

 

 Transporte de bens acabados – Decisões conflitantes no CARF 
(ausência e previsão legal X alargamento de “frete na operação de 
venda”) 



4.2. Fretes – Posições novo CARF 
 

Situações Polêmicas 
 

 Fretes internos (entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica): 
 

 Transporte de bens em fase de produção – novo CARF permite, pois 
enquadra como “insumos” 

 
 Transporte de bens acabados – novo CARF não vem permitindo 
(não se enquadra como “frete na operação de venda” ou “insumos”) 

 
 PONTO DE REFLEXÃO: Recentes posições do STJ quanto à matéria 



4.2. Fretes – Posições novo CARF – Caso Interessante 
 

Atividade do Contribuinte: Indústria e comércio de produtos siderúrgicos 
 

Créditos autorizados: combustível gasto na entrega das mercadorias e 
despesas com serviço de escolta e movimentação dos produtos acabados 
 

 Justificativas: 
 

 Especificidade e alta periculosidade dos produtos que o 
contribuinte comercializa (gusa em estado líquido) 

 

 Contribuinte se obriga a entregar os produtos aos clientes 
 

PONTO DE REFLEXÃO: Fundamentação mescla critérios de frete e 
insumos 



5. Recuperação de Créditos Extemporâneos 
 

 Posição da RFB: 
 

Contribuinte deve retificar todas as declarações 
 

 

 Posição antigo CARF: 
 

Não há necessidade de retificar, pois legislação autoriza 

aproveitamento de créditos em períodos seguintes 
 

 

POSIÇÃO NOVO CARF: 
 

Não há necessidade de retificar – linha do antigo CARF 
 

  Decisão da Câmara Superior por 9 X 1 (favorável aos 

contribuintes) 
 



6. CONCLUSÕES 
 

 Nova jurisprudência ainda em formação, mas alguns assuntos vêm 
sendo decididos na linha do antigo CARF: 

 

 Conceito de “insumos” (linha geral, com divergências nas 
Câmaras inferiores) 

 

 Frete na aquisição e na transferência e insumos 
 

 Crédito extemporâneo 
 

 Ainda aguarda definições quanto a outros créditos (ex.: frete na 
transferência de produtos acabados) 

 
 Necessidade de se observar também STJ e STF 
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