
Créditos de PIS/COFINS – Insumos
Recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça



ASPECTOS GERAIS – REGIME NÃO-CUMULATIVO

 Base de cálculo: total das receitas auferidas no mês pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação
ou classificação contábil.

 Créditos (deduções do valor a recolher):

 Alguns custos e algumas despesas associadas à atividade

principal do contribuinte;

 Previsão legal no art. 3º das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03;

 Regulamentação pelas Instruções Normativas n°s 247/02 e

404/04, da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).



CONCEITO DE INSUMOS – INDÚSTRIA

 RFB:
 Matérias primas, produtos intermediários, material de

embalagem e outros bens que sofram desgaste/dano em função
da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.

 Serviços adquiridos de pessoa jurídica, aplicados ou consumidos
na fabricação do produto.

 Conceito bastante restritivo, copiado da legislação do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

 Crédito físico/aplicação direta: condicionamento da
existência do crédito ao contato físico do insumo com o
produto final.



CONCEITO DE INSUMOS – SERVIÇOS

 RFB:

 Bens aplicados ou consumidos na prestação dos serviços.

 Serviços subcontratados pelo prestador e aplicados diretamente
sobre a pessoa ou o bem beneficiado pelo serviço contratado.

 Conceito extremamente restritivo, já que o principal custo
da prestação de serviços, em regra, é a folha de
pagamento, para a qual há vedação expressa de
apropriação de créditos.

 Aplicação direta: condicionamento da existência do crédito
à utilização direta na prestação do serviço ao cliente.



CREDITAMENTO – COMÉRCIO

 RFB:

 Bens adquiridos para revenda;

 Armazenagem das mercadorias; e

 Frete na operação de venda.

 Conceito extremamente restritivo, pois rejeita a
aplicabilidade do creditamento de outros insumos às
atividades comerciais.

 Taxatividade: condicionamento da existência do crédito à
previsão expressa no art. 3º das Leis n°s 10.637/02 e
10.833/03.



CONCEITO DE INSUMOS – TODAS AS ATIVIDADES

 Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
 Elementos diretamente responsáveis pela consecução da

atividade-fim, independentemente do contato direto com os
bens industrializados, comercializados ou os serviços prestados.

 Elementos que, se subtraídos, acarretam na inviabilidade da
atividade ou na perda substancial de qualidade.

 Conceito mais abrangente que o previsto na legislação do
IPI, mas não tão amplo quanto o conceito de despesas
necessárias e usuais, previsto na legislação do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ).

 Essencialidade: condicionamento da existência do crédito à
imprescindibilidade do elemento.



EXEMPLO – CÂMARA SUPERIOR DO CARF

[...] O termo “insumo” utilizado pelo legislador na apuração de créditos a
serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota uma
abrangência maior do que MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado, tal
abrangência não é tão elástica como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar
todos os custos de produção e as despesas necessárias à atividade da
empresa. Sua justa medida caracteriza-se como o elemento diretamente
responsável pela produção dos bens ou produtos destinados à venda, ainda
que este elemento não entre em contato direto com os bens produzidos,
atendidas as demais exigências legais.
[...] constata-se que o “gás nitrogênio é essencial para a obtenção do suco de
laranja nas condições desejadas para comercialização e consumo humano no
período de validade, eis que a subtração desse insumo no seu processo
produtivo acarretaria perda substancial de qualidade do produto”.
(CARF, Processo n° 13854.000059/2005-11, Acórdão n° 9303-006.091, Rel.
Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, 3ª Turma, Câmara Superior, sessão de
12.12.2017 – destacamos)



CONCEITO DE INSUMOS – TODAS AS ATIVIDADES

 Superior Tribunal de Justiça (STJ):
 Até o julgamento do REsp n° 1.221.170/PR: custos da atividade +

despesas essenciais.
 REsp n° 1.221.170/PR: custos da atividade + despesas essenciais +

despesas relevantes.

 Adoção, em tese, de conceito abrangente defendido pelos
contribuintes.

 Discussão sobre restrição dos créditos de despesas com
uniforme, vale-transporte e vale-refeição às atividades de
limpeza, conservação e manutenção.

 Essencialidade / relevância: condicionamento do crédito à
constatação de que o elemento é essencial ou relevante para
atividade específica do contribuinte.



STJ – TESES DEFINIDAS NO RESP 1.221.170/PR 

 Teses propostas pela Ministra Relatora Regina Helena Costa:

“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas instruções
normativas da Receita 247 e 404 porquanto compromete a
eficiência do sistema de não cumulatividade da contribuição do
PIS e da Cofins, tal como definida nas leis 10.637/02 e
10.833/03.”

“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem
ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.”
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POSSÍVEIS LINHAS DE AÇÃO

 Mais conservadora: ajuizar ação judicial no intuito de obter
declaração prévia do Poder Judiciário quanto à possibilidade de
creditamento relativamente a certos custos e despesas.

 Mais arrojada: analisar os custos e despesas da empresa e iniciar a
apropriação de créditos independentemente de autorização prévia
pelo Poder Judiciário.

 A caracterização da despesa como essencial depende do contexto
específico de cada empresa (requisito fático).

 Independentemente do caminho escolhido, recomenda-se elaborar
laudo técnico ou, ao menos, um documento interno da empresa
atestando a relevância dos insumos geradores de crédito.

 Mesmo com o entendimento mais abrangente do STJ, é muito provável
que continue sendo exigida a relação entre a despesa geradora do
crédito e o desenvolvimento da atividade principal da empresa.
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