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Histórico da Legislação

Sistema 
cumulativo

2002
29.08.2002

MP nº 

66/2002 –

Contribuição 

ao PIS 

30.12.2002

Lei nº 

10.637/

2002

MP nº 

135/2003 –

COFINS 

30.10.2003

Lei nº 

10.833/2003

29.12.2003

Emenda 

Constitucional nº 

42 –

Constituicionaliza

ção do princípio 

da não-

cumulatividade 

19.12.2003

IN SRF nº 

247/2002 

(não 

havia 

restrição)

21.11.2002

IN SRF nº 

358/2003 –

restrição ao 

crédito 

consumido

30.09.2003

IN SRF nº 

464/2004

21.10.2004

Ato declaratório 

Interpretativo SRF nº 

4/2007

03/04/2007
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A não-cumulatividade para PIS/COFINS – justificação política  

• Dificuldades que justificaram a criação da não-cumulatividade para PIS/COFINS:

• Dificuldade para apurar custos tributários das fases anteriores do ciclo de produção e de
comercialização

• Imunidade da exportação

• Propensão à verticalização das operações para evitar o acúmulo de carga tributária no ciclo
econômico de produção e de comercialização de bens e serviços

• Neutralidade - aumentar a base e a alíquota, permitindo a apropriação de créditos
para dedução da base
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Crédito de PIS e COFINS – Neutralidade das Contribuições 

• Nem todas as despesas ou custos possibilitam a geração de créditos.

• Literalidade da legislação traz hipóteses que se aplicam apenas a parte dos setores
econômicos

• Bens adquiridos para revenda (comércio)

• Bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda (indústria e serviço)

• máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços (indústria e serviço)

• bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de bens
destinados a venda ou na prestação de serviços (indústria e serviço)
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Restrição do conceito de insumo pela Receita Federal – IN 358/03 
(altera a 247/02) e 474/2004
Instrução normativa trouxe conceito restritivo quanto à interpretação de insumos:

Art. 66 [...] 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;

b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na prestação
do serviço.
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RFB: Ato Declaratório Interpretativo n° 4/2017

Em arremate à instrução normativa, a Receita Federal do Brasil restringiu ainda mais sua
interpretação em ato declaratório, explicitando que o crédito só poderia ser apropriado
caso houvesse alterações físicas no bem empregado na industrialização:

• Só seriam insumos os bens utilizados na fabricação ou produção de bens quando sofressem
alterações físicas em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação

• não geram direito a crédito despesas com limpeza e conservação e com o fornecimento de vale
transporte, refeição ou alimentação, seguro de vida, seguro-saúde, fardamento ou uniforme e
despesas com aquisição de combustíveis e lubrificantes



Contencioso judicial 
sobre o conceito de 
insumo – panorama 
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Os casos no STJ (2010 a 2018) 

1ª. Corrente – Aplicação das INs

Supermercado: 1.020.991 (mandado de segurança) – Decisão de maio de
2013 – Primeira Turma

• Pretensão: crédito para material de embalagem e produtos intermediários, representação
comercial (comissões), marketing, assessoria na área industrial, jurídica, contábil, comércio
exterior, dos serviços de limpeza, dos serviços de vigilância

• Resultado de Julgamento: conceito restritivo (superado com o julgamento do leading
case) “as Instruções Normativas da SRF 247/02 e SRF 404/04 não restringem, mas apenas
explicitam o conceito de insumo”
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Os casos no STJ (entre 2010 a 2018) 

1ª. Corrente – Aplicação das INs

Mineradora: 1.456.563 – Julgado em abril de 2014 – Segunda Turma

• Pretensão: “outras despesas com pessoal, despesas com manutenção e conservação, despesas
com operação, despesas com diretoria e assessoria e despesas gerais”.

• Resultado: “Instruções Normativas SRF 247/2002 e SRF 404/2004 apenas explicitam o conceito
de insumo”
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Os casos no STJ (entre 2010 a 2018) 

2ª. Corrente – Reconhecimento da essencialidade, mas ausência de prova

Frigorífico: 1.244.507(ação anulatória) – Julgado em novembro de 2013 –
Primeira Turma

• Pretensão: anular glosas e/ou diferenças para apropriar créditos relativos a doações, plano de
saúde de funcionários, agências de viagens, comunicação visual, presentes

• Resultado: “contribuinte teria direito a apropriar créditos de PIS e COFINS sobre despesas que
não dizem respeito aos elementos, mas não se insurgiu contra a glosa de determinada despesa
específica, o que até poderia ensejar a produção de prova para verificar a sua influência direta na
linha de produção, mas com o critério jurídico adotado pelo fisco à classificação de insumos para
fins creditamento do PIS e da COFINS.”
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Os casos no STJ (entre 2010 a 2018) 

2ª. Corrente – Reconhecimento da essencialidade, mas ausência de prova

Prestador de serviço de asseio: 1.230.441 (mandado de segurança) –
Setembro de 2013 – Primeira Turma

• Pretensão: necessários à realização da atividade-fim como o fornecimento de fardamento, vale
alimentação e vale transporte

• Resultado de Julgamento: “conceito de insumo tem abrangência totalizante, alcançando
a universalidade do que se emprega na produção de qualquer bem final, como seu
componente essencial”
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Os casos no STJ (entre 2010 a 2018) 

3ª. Corrente – Essencialidade e direito à apropriação de créditos no STJ 

Indústria alimentícia: 1.246.317 – Junho de 2015 – Segunda Turma 

• Pretensão: “créditos de PIS/COFINS não cumulativos decorrentes de materiais de
limpeza/desinfecção e de serviços de dedetização aplicados no ambiente produtivo (art. 3º, II, das
Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003)” para empresa de alimentos.

• Resultado de Julgamento: “os materiais de limpeza e desinfecção, bem como os
serviços de dedetização quando aplicados no ambiente produtivo de empresa fabricante de
gêneros alimentícios.”
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Leading Case REsp nº 1.221.170 – o caso eleito como representativo 
da controvérsia (2014)

• Anhambi Alimentos (indústria de alimentos)

• Pretensão: crédito de PIS e COFINS sobre os custos gerais de fabricação e despesas gerais
comerciais, sendo eles: água, combustíveis e lubrificantes, despesas com veículos, materiais e
exames laboratoriais, materiais de proteção – EPI, seguros e despesas com vendas.

• Conceito de insumo apontado pelo contribuinte: “(...) insumos representam cada um dos
elementos, diretos e indiretos, necessários à fabricação de produtos ou a prestação de serviços”

• Objeto social: Fabricação de rações e concentrados para animais e afins
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Interpretação restritiva 

Insumos que geram direito ao 
crédito são aqueles consumidos 

diretamente no processo produtivo 
ou na prestação de serviços -

Legalidade das INs 247/02 e 474/04

Votos

Ministros Og Fernandes, Benedito 
Gonçalves (votou pelo conceito da 
essencialidade) e Sergio Kukina

(Herman é aderente, mas não votou)

Leading Case REsp nº 1.221.170

Interpretação ampla

Insumos que geram direito ao 
crédito são aquelas despesas e 
custos dedutíveis no cálculo do 

Imposto de Renda

Votos

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho 
(aderiu, após, a tese da Ministra 

Regina Helena Costa)

Interpretação 
intermediária

Insumos que geram direito ao 
crédito são aqueles caracterizados 

como despesas essenciais e 
relevantes par a atividade 

econômica do Contribuinte.

Votos

Ministros Napoleão Nunes Maia 
Filho (aderiu voto da Regina), 

Benedito Gonçalves (computado 
como aderente à corrente restritiva 

no resultado), Mauro Campbell, 
Regina Helena Costa, Assusete
Magalhães e Gurgel de Faria
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Leading Case REsp nº 1.221.170

Conceitos fixados no voto condutor da Ministra Regina Helena Costa:

• “gravame cada vez mais oneroso nas várias operações de circulação do produto ou
mercadoria, de prestação nos âmbitos dos serviços e de industrialização dos produtos,
deixando-os proibitivos”

• “possível extrair das leis disciplinadoras dessas contribuições o conceito de insumos segundo o critério da
essencialidade ou da relevância”

• “importância de determinado item, seja bem ou serviço, para desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”

• “ressalve-se, outrossim, que considerando-se então examinar-se-á em sede mandamental, aspectos
probatórios que desbordem os limites vão ser apreciados na via ordinária”

• “distanciando-se, nessa medida, na acepção de pertinência, caracterizada nos termos expostos pelo
emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço, então eu faço essa diferença entre
os critérios de pertinência e relevância”



17

Leading Case REsp nº 1.221.170

Teses fixadas pela Ministra 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”



Consequências do 
julgamento e 
Próximos Desafios 
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Aspectos Positivos do Julgamento

Fixadas as diretrizes pelo STJ para apropriação de crédito, abrem-se expectativas diversas 
para apropriação dos créditos para cada setor da economia: 

Indústria Prestação de Serviços Comércio 

Bens utilizados indiretamente no 
processo produtivo

Questão de prova

Serviços indiretos, mas que sejam 
essenciais 

Questão de prova

Interpretação integrativa do 
precedente

Insumo interpretado à luz 
do princípio da não-
cumulatividade da CF
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Reflexos sobre temas já enfrentados pelo STJ

Frete interno

A pretensão de crédito no frete intercompany está pautada em dois fundamentos:

(i) Operação de venda – artigo 3º, IX, da Lei nº 10.833/2003 ou
(ii) Insumo – necessidade de relação com a atividade fim da empresa

Orientação do STJ era negativa. Porém:

• Há poucos precedentes sobre o tema
• Grande parte de desembargadores convocados ou de quem formou minoria no leading case

Por outro lado, voto condutor do leading case não reconheceu direito de crédito sobre o frete
• Questão não debatida entre os ministros

STF: Ministro Celso de Mello sobrestou RE de frete interno para empresa de moagem de trigo
(distribuição)
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Reflexos sobre temas já enfrentados pelo STJ

Taxa de administração de cartão de crédito

Há precedentes desfavoráveis no STJ

Foco mais frequente: pretensão de exclusão do valor da base de cálculo, e não no direito de crédito

Possibilidade de novo enfrentamento do tema na perspectiva de insumos
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Os possíveis caminhos ante a orientação do STJ

Opção 1: Apurar crédito sem ação

• Riscos e providências: autuação e necessário ajuizar ação para correção monetária

Opção 2: Compensar o indébito com correção

• Riscos e providências: crédito pode ser glosado, com imposição de penalidades

Opção 3: Propor ação para restituição

• Riscos e providências: definição ainda pode ser alterada no STF, apesar de baixa probabilidade e
tempo; recomendável ação ordinária (honorários)

Opção 4: Protesto judicial

• Riscos e providências: aguarda-se amadurecimento da jurisprudência para as situações
controvertidas e evita-se risco de sucumbência; inviabilidade de aproveitamento dos créditos
desde já.
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Ações já em curso

Julgamentos do STJ demonstram relevância da análise casuística de cada dispêndio.

Voto condutor sugere que há gastos que podem ser apreciados de plano, outros demandariam prova
pericial.

• Prudência e conservadorismo sugerem realização de perícia

Em casos em que a prova tenha sido indeferida, requerimento de nulidade pode ser oportuno

Caso prova se mostre inviável, alternativa menos segura consistiria na apresentação de laudo
unilateral

Na medida em que algumas verbas venham a ser reiteradamente apreciadas pelo Poder Judiciário,
há chances (reduzidas) de mitigação da necessidade da prova pericial

• Alternativa a ser considerada apenas para os casos em que a ausência de prova pericial já é
irreversível
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Repercussão geral no STF – RE 841.979 (Tema 756) 

Relator: Ministro Luiz Fux

Amici curiae: ABIQUIM e ABRASP (Soluções Parentais) maio de 2015

Parecer da PGR: i) o STJ já se manifestou em processo diverso pela ilegalidade das Instruções Normativas
247/2002 e 404/2004, ii) a receita ser oriunda da venda de mercadorias, da prestação de serviços ou de
qualquer soma decorrente do exercício das atividades empresariais; iii) conhecer-se da apontada afronta ao
citado artigo do CTN significaria usurpar a competência do STJ; iv) cabe à Lei definir

• Apropriação de crédito para i) despesas financeiras, ii) intermediação, iii) corretagem, iv)
propaganda, v) publicidade, vi) mão-de-obra, vii) vigilância, viii) limpeza, ix) conservação, x)
ativo imobilizado

• Inconstitucionalidade do inciso III do parágrafo 1º do art. 3º das Leis 10.637/02 e 10.833/03

• Crédito de entrada de bens e serviços de pessoas físicas ou desoneradas

Quinto desafio: a decisão no Leading case no Supremo 

Tribunal Federal
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