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 Constituição Federal: Conceito de não-cumulatividade para o

PIS/COFINS: artigo 195, § 12, da CF/88 (EC 42/2003)

 Plano infraconstitucional:

– Lei nº 10.637/2002 (MP nº 66/2002)

– Lei 10.833/2003 (MP nº 35/2003)

– Lei nº 10.865/2004 (MP nº 164/2004)

 Receita Federal: Instruções Normativas nº 267/2002 e 404/2004



 Artigo 3º das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003: dedução dos créditos

 Bens para revenda

 Bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviço e na produção/fabricação de bens

destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes

 Energia elétrica e energia térmica

 Aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos (atividade da empresa)

 Valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica

 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado

 Edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da

empresa;

 Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o

ônus for suportado pelo vendedor.

 Vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme fornecidos aos

empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de

limpeza, conservação e manutenção.
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 Aplicação plena do princípio da não-cumulatividade/princípio da

capacidade contributiva: direito aos créditos sobre todos os custos e

despesas incorridos na atividade da empresa.

 Conceito de insumo: ilegalidade das Instruções Normativas nº
267/2002 e 404/2004 (conceito restrito).

IRPJ

Despesas 

necessárias 

PIS/COFINS

(?)

IPI

Contato físico/ 

consumo no 

processo 

industrial



 CARF: mudança do conceito de insumo aplicado

 Restrito Amplo/Intermediário Intermediário

 Turmas Ordinárias:

o Conceito intermediário (contato indireto, necessário, pertinência/essencialidade)

 Câmara Superior:

o Conceito intermediário de insumo - restritivo (relacionados/utilizados no processo

produtivo)
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 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL: posição contrária ao contribuinte

 Não-cumulatividade do PIS/COFINS é diferente do IPI/ICMS.

 Lista taxativa das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003.

 IN’s em consonância com a lei.

 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

 Ilegalidade das IN’s e conceito intermediário de insumo: pertinência e essencialidade.

o RESP 1.246.317/MG (maio/2015): empresa alimentícia – Rel. Min. Mauro Campbell

(Segunda Turma).

o Materiais de limpeza e desinfecção, bem como serviços de dedetização quando aplicados

no ambiente produtivo da empresa fabricante de gêneros alimentícios.
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REsp nº 1.221.170/PR (recurso repetitivo): Anhambi Alimentos Ltda x Fazenda Nacional

 Teses fixadas: 

o É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas INs 247/2002 e 404/2004, tal como 
definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.

o O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. 

7

PANORAMA JURISPRUDENCIAL – LEADING CASE DO STJ

Ministros Votos

Napoleão Nunes Maia (relator) Intermediário

Og Fernandes Restrito

Mauro Campbell Intermediário

Benedito Gonçalves Restrito

Regina Helena Costa Intermediário

Assusete Magalhães Intermediário

Sérgio Kukina Restrito

Francisco Falcão N/A

Herman Benjamin (Presidente) N/A

Gurgel de Faria Intermediário



 Definição dos critérios de essencialidade e relevância 
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o Ministro Mauro Campbell - pertinência, essencialidade e relevância:

O bem ou serviço tenha sido adquirido para ser utilizado na prestação do serviço ou na produção, ou para

viabilizá-los / a produção ou prestação do serviço dependa daquela aquisição / não se faz necessário o

consumo do bem ou a prestação do serviço e contato direto com o produto.

o Ministra Regina Helena – essencialidade e relevância: importância do item para o desenvolvimento da atividade

econômica

A essencialidade se relaciona à acepção do bem como elemento estrutural e inseparável do processo

produtivo ou da execução do serviço. A relevância é identificável quando, embora não indispensável à

elaboração do produto ou prestação do serviço, o bem integre o processo de produção, seja pela

singularidade da cadeia produtiva ou por imposição legal.
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 Análise casuística da essencialidade/relevância.

 Retorno dos autos à Instância Ordinária para analisar os custos/despesas (objeto
social da empresa)

 Determinou o retorno dos autos para análise dos seguintes “custos” e despesas”:
água, combustível, materiais de exame laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual – EPI.

 Ficou de fora: gastos com veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções,
comissão de vendas a representantes, fretes (à exceção da hipótese do inciso IX do
art. 3º da Lei nº 10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefones e comissões.
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 Re 841.979/PE - Tema 756: “Alcance do art. 195, § 12, da Constituição Federal, que prevê a
aplicação do princípio da não cumulatividade à Contribuição ao PIS e à COFINS”.

 Relator: Ministro Luiz Fux. 

 Status: não liberado para inclusão em pauta.

 Recorrentes: industrialização/comercialização de sorvetes e fabricação/comercialização de produtos 
de limpeza e higiene pessoal.

 Objeto:

 Direito aos créditos de PIS/COFINS sobre as entradas de bens e serviços necessários ao
exercício da atividade empresarial.

 Aplicação do conceito amplo de insumo.

 Parecer PGR: (i) prejudicialidade com os temas 34, 337 e 244 da repercussão geral; (ii) no mérito, há
autorização constitucional para que as Leis 10.637/02 e 10.833/03 definam os contornos da não-
cumulatividade para o PIS e a COFINS (artigo 195, §12, CF).
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 Uniformização da jurisprudência (CARF e Poder Judiciário): ilegalidade da instruções normativas e
aplicação do conceito intermediário.

 Aplicação dos critérios de essencialidade e relevância pelo STJ, Tribunais de origem e CARF.

 Situações:

 Ação judicial em andamento

 Ajuizar ação judicial

 Defesa administrativa

 A questão das empresas comerciais/despesas atreladas ao comércio: CARF, STJ e o que esperar.

 Forma de aproveitamento do crédito e efeitos fiscais.

 Buscando o conceito amplo de insumo perante o STF (repercussão geral reconhecida).
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