
CRÉDITOS DE PIS E 
COFINS 

 
Evolução recente da jurisprudência 

administrativa e judicial e perspectivas futuras 

 
São Paulo, 16 de março de 2017 



CONTEÚDO 

Página 

Conceito de insumos para fins de 
creditamento de PIS e COFINS 03 

Creditamento extemporâneo de PIS e 
COFINS  08 

Crédito de PIS e COFINS sobre despesas 
com frete entre estabelecimentos do 
contribuinte 

12 

Créditos de PIS e COFINS sobre despesas 
com frete de produtos monofásicos 16 

Contato 19 



CONCEITO DE INSUMOS PARA 
FINS DE CREDITAMENTO DE 
PIS E COFINS 
 



CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS DE CREDITAMENTO DE PIS E 
COFINS 

Art. 3º, II, da Lei nº. 10.637/02: 
 
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 
2o a pessoa jurídica poderá descontar 
créditos calculados em relação a: 
 
II - bens e serviços, utilizados como 
insumo na prestação de serviços e na 
produção ou fabricação de bens ou produtos 
destinados à venda, inclusive combustíveis e 
lubrificantes, exceto em relação ao 
pagamento de que trata o art. 2o da Lei 
no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido 
pelo fabricante ou importador, ao 
concessionário, pela intermediação ou 
entrega dos veículos classificados nas 
posições 87.03 e 87.04 da TIPI. 

 

• A legislação não dispõe sobre o conceito de ‘insumos’ para fins de 
creditamento de PIS e COFINS e não remete à utilização 
subsidiária da legislação do IPI ou do IR. 

• Atualmente há três posições sobre o tema: 

1. Posição Restritiva: a pretexto de interpretar o artigo 3º, II, da 
Lei nº. 10.637/02, a SRF editou as Instruções Normativas nº 
247/02 e 404/04, por meio das quais ‘definiu’ o conceito de 
insumo. 

2. Posição Intermediária: o conceito de insumos é definido caso 
a caso, levando em consideração a essencialidade e necessidade 
dos gastos relacionados em todo o processo de produção (e não 
somente aqueles utilizados diretamente na produção). 

3. Posição Ampliativa: utiliza a definição de insumos da lei do 
IRPJ, englobando no conceito todos os custos e despesas 
necessárias para a realização das atividades operacionais. 



CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS DE CREDITAMENTO DE PIS E 
COFINS 

Posicionamento do CARF 

A 3ª Turma da CSRF tem adotado o critério da 
essencialidade para a definição do conceito de 
insumo.  

A CSRF, além disso, tem entendido que o conceito de 
insumo para fins de créditos de PIS/COFINS difere 
daquele definido na legislação do IPI e do conceito de 
dedutibilidade de despesas para o IRPJ, tratando-se 
de um conceito próprio e intermediário que deve ser 
analisado de forma individualizada no caso concreto.  

Partindo de tais premissas e a título de exemplo, os 
conselheiros da CSRF passaram a analisar 
individualmente créditos aproveitados por 
contribuinte do setor alimentício e entenderam o 
seguinte (9303-003.477, de fevereiro de 2016): 

 

• Material de limpeza e desinfecção: essencial para estas 
empresas, posicionamento favorável ao contribuinte; 

• Material para embalagens: essencial para estas 
empresas, posicionamento favorável ao contribuinte; 

• Aquisição de indumentária: essencial para estas 
empresas, posicionamento favorável ao contribuinte; 

• Lavagem de uniformes: posicionamento desfavorável ao 
contribuinte. 

 



CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS DE CREDITAMENTO DE PIS E 
COFINS 

A CSRF e Câmaras Baixas tem proferido outras decisões sobre o 
tema adotando o critério da essencialidade para a definição do 
conceito de insumo. 

Apesar disso, nem sempre há uma justificativa para a permissão 
ou vedação do créditos à luz do processo produtivo ou atividade 
do contribuinte.  

 

 Tendência: a existência de norma regulatória que determina a 
utilização de determinado produto / serviço no processo 
produtivo tem sido considerado para fins de permissão ao 
creditamento. 

 É recomendável sempre que possível a elaboração de laudo 
técnico que comprove a utilização do produto / serviço como 
insumo. 

 

A título exemplificativo, vejamos ao lado o entendimento do CARF 
em relação a diversos produtos ou serviços considerados como 
insumos pelos contribuintes. 

 

Acórdãos da CSRF: 9303-004.378 (nov. 2016), 9303-004.383 (nov. 2016) e 9303-004.192 
(jul. 2016). 

Acórdãos Câmaras baixas: 3301-002.167 (ago. 2016). 

 

Permissão ao creditamento: 
 

• material de embalagem (big bag);  

• frete de produtos inacabados;  

• pedágio incorrido no frete de produtos inacabados; 

• embalagens utilizadas para transporte;  

• pallets;  

• tambores utilizados como embalagens para transporte 
de produtos alimentícios. 

 

Vedação ao creditamento: 
 

• ácido sulfúrico e frete relacionados a essas aquisições; 

• óleo utilizado como combustível;  

• serviços de remoção de lama vermelha, areia e crosta; 

• estiva e capatazia; 

• diária de motoristas. 

 

 

 

 



CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS DE CREDITAMENTO DE PIS E 
COFINS 

STJ: Recurso Repetitivo – Resp nº. 1.221.170 

Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho - 
Pendente de decisão final 

 

Posição atual 

• Favoráveis: Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, 
Mauro Campbell e Regina Helena Costa. 

• Desfavoráveis: Ministro Og Fernandes e Benedito 
Gonçalves. 

• Processo aguarda voto-vista da Ministra Assusete 
Magalhães, bem como os votos dos Ministros 
Sergio Kukina e Gurgel de Faria. 

 

 

Julgamento 

O Relator Ministro Napoleão Nunes proferiu voto no sentido 
de que o rol do art. 3º, II, das Leis 10.637/02 e 10.833/03 
é meramente exemplificativo. 

Nesse sentido, deveria ser classificado como insumo tudo 
que o produtor adquirir para a produção. Para ele, o critério 
da necessidade deve preferir ao da essencialidade, pois 
nem tudo que é necessário para a produção é essencial. 

A Ministra Regina Helena, em seu voto, entendeu como 
insumo todo o elemento essencial e relevante 
empregado no processo produtivo.  

Os Ministros Napoleão Nunes e Mauro Campbell Marques 
realinharam seus votos para aderir as considerações 
da Ministra Regina Helena. 

 

 

 

 

 

Vale ressaltar que há ainda outras decisões sobre o tema, como os Recursos Especiais nº 1.125.253, 1.246.317 e 
1.429.759. Nenhuma delas, entretanto, foi apreciada em sede de Recurso Repetitivo. 
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CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO DE PIS E COFINS  
 

Art. 3º das Leis nº. 10.637/02 e 10.833/03: 

Art. 3º Do valor apurado na forma do art. 2º a pessoa jurídica poderá descontar créditos 
calculados em relação a: 

 

§ 1º  Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a aplicação 
da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: 

 

I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês; 

II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês; 

III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI, VII e XI 
do caput, incorridos no mês;  

 

§ 4º O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes. 

 

A Lei não disciplina de forma clara quanto à forma de apuração de créditos extemporâneos. 



RFB adota posição restritiva 
 
A RFB vem se posicionando no sentido de que a 
retificação das declarações é necessária para que o 
crédito não apropriado no mês correspondente o seja. 

O Manual da EFD-Contribuições expressamente indica 
que a partir da permissão da retificação dos arquivos 
digitais em até cinco anos, há a necessidade de que 
os contribuintes efetuem a retificação, devendo o 
registro específico de crédito extemporâneo ser 
utilizado em período anteriores a essa permissão 
(agosto de 2013). 

Portanto, do ponto de vista operacional, há uma 
impossibilidade de registro de créditos 
extemporâneos na EFD-Contribuições a partir de 
agosto de 2013.  

Câmaras Baixas 
 
As Câmaras Baixas do CARF demonstram que a 
retificação das obrigações acessórias é meio hábil 
para apropriação extemporânea de créditos, bem 
como também é viável que isso seja feito mediante 
registro de crédito extemporâneo no mês corrente.  

CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO DE PIS E COFINS  
 



CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO DE PIS E COFINS 

Câmara Superior 
 
Recurso Especial julgado em dezembro de 2016 
(acórdão nº 9303-004.562). 

Decisão da Câmara Baixa seguiu o entendimento de 
ser possível ao contribuinte apurar o crédito sem 
que seja necessária a retificação das 
obrigações acessórias. 

Na votação da Câmara Superior, o Conselheiro 
Relator negava direito aos créditos extemporâneos.  
Todavia, foi aberta divergência, tendo sido a questão 
decidida por maioria de votos pela possibilidade 
(mantendo-se o entendimento da Câmara Baixa no 
processo). 

Placar da Votação: 

 
• Relator Demes Brito – nega crédito extemporâneo; 

• Conselheiro Andrada – acompanha o relator  

• Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza - Inaugura a 
divergência e concede o creditamento; 

• Conselheiro Rodrigo – Acompanha a divergência; 

• Conselheiro Júlio – Acompanha a divergência; 

• Conselheira Tatiana - Acompanha a divergência; 

• Conselheira Érika - Acompanha a divergência; 

• Conselheira Vanessa – Acompanha a divergência; 

 

• Outros acórdãos da CSRF: 9303-004.550 (dez. 2016) e 
9303-003.477 (fev. 2016). 

• Outros acórdãos Câmaras baixas: 3402-002.809 (dez. 
2015) e 3402-002.603 (Jan. 2015). 
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CRÉDITO DE PIS E COFINS SOBRE DESPESAS COM FRETE ENTRE 
ESTABELECIMENTOS 

Art. 3º, II e IX, da Lei nº. 10.637/02: 

 
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a 
pessoa jurídica poderá descontar créditos 
calculados em relação a: 
II - bens e serviços, utilizados como insumo na 
prestação de serviços e na produção ou 
fabricação de bens ou produtos destinados à 
venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, 
exceto em relação ao pagamento de que trata 
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 
2002, devido pelo fabricante ou importador, ao 
concessionário, pela intermediação ou entrega 
dos veículos classificados nas posições 87.03 e 
87.04 da TIPI. 
 
IX - armazenagem de mercadoria e frete na 
operação de venda, nos casos dos incisos I e 
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. 
 

 

Receita possui posição restritiva 

 
A RFB vem aplicando o entendimento de que, quanto a 
frete, a disposição do inciso IX retrata apenas o frete da 
operação de venda, não se relacionando especificamente às 
operações de transferência de mercadorias entre 
estabelecimentos do mesmo titular. 

Já com relação ao inciso II, a RFB vem igualmente 
afastando a possibilidade de aproveitamento de crédito de 
despesas com frete entre estabelecimentos do mesmo 
titular ao argumento de que apenas os bens e serviços que 
se incorporam à mercadoria produzida (conceito de IPI) 
devem ser enquadrados como insumos (Solução de 
Divergência COSIT nº 26 de 2008). 

 



CRÉDITO DE PIS E COFINS SOBRE DESPESAS COM FRETE ENTRE 
ESTABELECIMENTOS 

Câmara Superior 

 
Em setembro de 2016 a CSRF decidiu pela possibilidade de 
creditamento, como insumo, do frete de produtos 
acabados entre estabelecimentos do contribuinte (acórdão 
nº 9303-004.318). 
 
Restou consignado no voto vencedor que, para fins de 
creditamento, basta que o insumo seja considerado 
essencial à produção ou atividade da empresa. 
 
A apuração de créditos foi permitida sob a fundamentação 
de que o frete seria essencial à atividade final de venda de 
mercadorias e prestação de serviços. 
 
Vale ressaltar que o Recurso Especial do contribuinte foi 
provido por voto de qualidade. 

Câmaras Baixas 

Possuem entendimento permissivo quanto a 
determinados créditos. Jurisprudência permitindo a 
apuração de créditos, como insumo, das despesas 
com frete relacionados à transferência, entre 
estabelecimentos, de produtos inacabados ou de 
matéria prima. 

Principal argumento baseia-se no fato de que estes 
fretes são realizados no bojo do ciclo produtivo. 

Quanto aos produtos acabados, a jurisprudência 
administrativa possui posições favoráveis 
(acórdão nº 3402-003.148, de julho 2016) e 
desfavoráveis (acórdão nº 3302-003.211, de 
maio de 2016). As desfavoráveis, sob o argumento 
de que o frete entre estabelecimentos de produtos 
acabados não é insumo do processo produtivo 
(inciso II) e não estar vinculado à operação de 
venda (inciso IX). 

 



CRÉDITO DE PIS E COFINS SOBRE DESPESAS COM FRETE ENTRE 
ESTABELECIMENTOS 

REsp 1.215.773/RS, Primeira Turma, Ministro Benedito 
Gonçalves, Rel. P/ Acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, DJe 
18/09/2012 

Em operação distinta (frete entre fabricante de veículos e 
concessionária), analisando o inciso IX, aplicou visão 
menos restritiva da legislação. Neste caso, entendeu que o 
frete na aquisição de mercadorias destinadas à posterior 
venda (concessionárias de veículos) garantiria ao 
contribuinte o direito ao crédito. 

STJ 

RESP 1.147.902/RS, Segunda Turma, Ministro 
Herman Benjamin, DJe de 6.4.2010 

Discutia-se o creditamento de PIS/COFINS sobre as 
despesas de frete em operações de transferência. 

Decisão no sentido de que as Leis 10.637/2002 e 
10.833/2003, quando tratam dos créditos, apenas 
definem as despesas de frete na venda de 
mercadorias como passíveis de creditamento. 
Insumo, no conceito da Segunda Turma, seria 
apenas aquilo que se incorpora ao bem (visão 
restritiva). 

Decisão não avalia o tema de ser ou não o caso 
relacionado à transferência de produtos acabados. 
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CRÉDITOS DE PIS E COFINS SOBRE DESPESAS COM FRETE DE 
PRODUTOS MONOFÁSICOS 

Art. 3º, II e IX, da Lei nº. 10.637/02: 

 
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a 
pessoa jurídica poderá descontar créditos 
calculados em relação a: 
I - bens adquiridos para revenda, exceto em 
relação às mercadorias e aos produtos referidos: 
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e  
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;  
 
IX - armazenagem de mercadoria e frete na 
operação de venda, nos casos dos incisos I 
e II, quando o ônus for suportado pelo 
vendedor. 
 

 

Receita possui posição restritiva 

 
A RFB sedimentou recentemente o entendimento de que a 
identificação das hipóteses de creditamento permitidas pelo 
inciso IX depende da identificação das hipóteses de 
creditamento permitidas pelos incisos I e II do caput. 

Nesse sentido, entendeu que é permitida a apuração de 
créditos de PIS e COFINS no caso de venda de produtos 
monofásicos apenas quando esses produtos foram 
produzidos ou fabricados pela própria pessoa jurídica 
que está realizando a operação. 

De outro lado, se manifestou no sentido de que é vedada a 
apuração de créditos no caso de revenda de tais produtos, 
por falta de previsão legal (Solução de Divergência COSIT 
nº 02, de janeiro de 2017). 



CRÉDITOS DE PIS E COFINS SOBRE DESPESAS COM FRETE DE 
PRODUTOS MONOFÁSICOS 

Câmara Superior 

 
Em setembro de 2016 a CSRF decidiu pela possibilidade de 
creditamento do frete de produtos monofásicos (acórdãos 
nº 9303-004.310 e 9303-003.311). 
 
Restou consignado no acórdão que o inciso IX trata-se de 
regra geral, de modo que há o direito ao crédito quando 
ocorrer uma operação de venda de bens adquiridos para 
revenda, desde que o frete seja suportado pelo vendedor. 
 
 
 

Câmaras Baixas 

Possuem entendimento predominantemente 

desfavorável quanto à apuração de créditos na 

revenda de produtos monofásicos. 

Principal argumento baseia-se no fato de que o 

creditamento seria expressamente vedado pela 

remissão do inciso IX ao inciso I do artigo 3º da Lei 

nº. 10.637/02 (acórdãos nº. 3801-003.663, de 

julho de 2014 e 3302-002.098, de maio de 2013). 
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