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RESUMO 
 
Há grande discussão sobre o conceito de insumo para fins de crédito de PIS e COFINS. Nesse sentido, 
a questão norteadora é o que é considerado insumo PIS e COFINS? Quais os argumentos do Fisco e 
do contribuinte para provarem o quanto alegam? Qual o entendimento dos tribunais? O presente artigo 
científico se propõe a estudar o significado de insumo para constituição de crédito no PIS e COFINS, 
será feito algumas considerações quanto ao conceito de insumo no Imposto sobre a Renda Pessoa 
Jurídica, bem como no Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços. Passaremos então ao 
conceito de Seguridade Social e, posteriormente a questão do insumo para PIS/COFINS. Por fim, 
considerações finais. 
 

Palavras-chave: COFINS. Insumos. PIS. Seguridade Social. 
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ABSTRACT 
 

There is great discussion about the concept of input for PIS and COFINS credit purposes. In this 
sense, the guiding question is what is considered PIS and COFINS input? What are the arguments of 
the tax authorities and the taxpayer to prove their allegations? What is the understanding of the courts? 
The present scientific paper proposes to study the meaning of the input for credit creation in PIS and 
COFINS, some considerations will be made regarding the concept of input in Corporate Income Tax, 
as well as in the Tax on Circulation of Goods and Services. We will then move on to the concept of 
Social Security and, later, the issue of the input for PIS / COFINS. Finally, final considerations. 
 

Keywords: COFINS. Inputs. PIS. Social Security. 



5 
 

 
 

SUMÁRIO 
 

INTRODUÇÃO___________________________________________________________05 

 

1.PREMISSAS BÁSICAS DO PIS E DA COFINS_______________________________07 
1.1 Conceito de seguridade social______________________________________________07 
1.2 Regra Matriz___________________________________________________________08 
1.3 Evolução histórica do PIS e da COFINS______________________________________10 
1.4 Importância do PIS/COFINS para a União____________________________________12 
1.5 Conceito do regime de tributação não-cumulativo______________________________16 
1.6 Análise do regime de apuração ICMS e IRPJ__________________________________18 
 

2 ANÁLISE DE TRABALHOS CORRELATOS________________________________21 
2.1 Artigo 1 - Definição do conceito de “insumo” para a não-cumulatividade do PIS e da 
COFINS”_________________________________________________________________21 
2.2 Artigo 2 – Os créditos do PIS/COFINS e o conceito de insumo____________________22 
2.3 Considerações finais_____________________________________________________23 
 

3 CONCEITO DE INSUMO PARA PIS E COFINS: REGIME DE APURAÇÃO 
PRÓPRIO________________________________________________________________25 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS________________________________________________37 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS_________________________________________38 



5 
 

INTRODUÇÃO 

 

Desde a criação do sistema da não-cumulatividade de tributação, o contribuinte, tem a 

possibilidade de realizar operação contábil, na qual, o valor a ser recolhido de tributo é 

dedutível do montante já pago referente ao mesmo tributo em operações passadas da cadeia 

produtiva, evitando assim o efeito cascata de tributação. 

Por exemplo, em uma operação de venda da “empresa A” apurou-se o montante de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de ICMS em razão da venda de sua mercadoria ao cliente. 

Assim, para que não ocorra a tributação em cascata, considera-se os valores pagos do mesmo 

tributo (ICMS) nas aquisições de mercadorias e outros itens, assim, por hipótese a “empresa 

A” pagou R$ 11.000,00 (onze mil reais) de ICMS em matérias primas e material de 

embalagem, o que lhe gerou um crédito contábil de ICMS, portanto o valor que a “empresa 

A” terá que pagar de ICMS é de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ou seja, valor do ICMS nas 

vendas R$15.000,00 abatido o valor de ICMS nas compras R$11.000,00. 

Mediante esse exemplo tudo fica claro, pois quando se trata de ICMS e de IPI, é fácil 

enxergar essa conta, vez que estes impostos têm suas premissas para tomada do crédito 

escritural tributário estabelecidos na Constituição Federal. 

Já no caso do PIS e COFINS, não é tão simples, pois a sua base de cálculo é o 

faturamento mensal da empresa, ou seja, não há uma vinculação a um bem ou serviço, mas 

sim ao todo recebido. 

A Constituição Federal, deixou a cargo do legislador ordinário para que definisse o 

conceito de insumo para crédito de PIS e COFINS, nesse momento surge a grande discussão. 

 Em outros dizeres, diferentemente do ICMS e do IPI, para fins de Pis e Cofins oi 

contribuinte só pode se creditar daquilo que é considerado insumo, portanto, uma petgunta 

recorrente nos últimos anos no direito tributário é: o que é insumo para fins de Pis e Cofins. 

 A resposta é simples: não há consenso nem na doutrina, nem na jurisprudência seja 

administrativa ou judicial. 

 Este é um problema que vem trazendo insegurança jurídica para as empresas, dada a 

insegurança na forma de tributar. 

O Fisco com o objetivo de sempre arrecadar mais dinheiro, utiliza de ferramentas 

para dificultar e diminuir o crédito das referidas contribuições, enquanto o contribuinte busca 

métodos para que haja a diminuição da carga tributária. 
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O Fisco defende que insumo para PIS e COFINS deve se basear igual ao de ICMS, 

que é tudo aquilo que integra o produto final, já o contribuinte, defende que deverá ser 

utilizado o procedimento adotado pelo Imposto de Renda Pessoa Jurídica, ou seja, todos os 

gastos pela empresa deveriam gerar créditos. 

Mediante isso vem os grandes questionamentos, o que é considerado insumo para 

creditamento de PIS e COFINS? Quais os argumentos do Fisco e do contribuinte para 

provarem o quanto alegam? 

O objetivo deste trabalho é demonstrar um procedimento único para o conceito de 

insumo para creditamento de PIS e COFINS, não seguindo o modelo adotado para o ICMS e 

nem a sistemática utilizada para IRPJ. 

A solução encontrada seria um meio termo, ou seja, deveria gerar crédito de PIS e 

COFINS, tudo aquilo que é essencial para a atividade fim da empresa. 
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CAPÍTULO 1 – PREMISSAS BÁSICAS DO PIS E DA COFINS 

 

1.1 Conceito de Seguridade Social 

 

A Constituição Federal em seu artigo 194 traz a definição de seguridade social, e no 

artigo 195 estabelece como esta será financiada, vejamos: 

 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 
direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma 
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e 
das seguintes contribuições sociais; 

 

Sérgio Pinto Martins define seguridade social da seguinte forma: 

 

O Direito da Seguridade Social é um conjunto de princípios, de regras e de 
instituições destinado a estabelecer um sistema de proteção social aos 
indivíduos contra contingências que os impeçam de prover as suas 
necessidades pessoais básicas e de suas famílias, integrado por ações de 
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, visando assegurar os direitos 
relativos à saúde, à previdência e à assistência social (MARTINS; 2002, p. 
21). 

 

Kiyoshi Harada entende do mesmo jeito: 

 

A Seguridade Social, nos termos do art. 194 da Constituição Federal, 
“compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, 
à previdência e à assistência social” (HARADA; 2015, p.72). 

 

Assim, percebe-se que seguridade social busca a implementação de política pública, 

visando um bem maior da sociedade, como saúde, assistência social e previdência social. 

Diante disso, a Constituição Federal no inciso no art 195, define que por buscar um 

bem para sociedade, a Seguridade Social deverá ser financiada por todos, in verbis: 

 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma 
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e 
das seguintes contribuições sociais: 
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I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da 
lei, incidentes sobre:  
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, 
a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo 
empregatício; 
b) a receita ou o faturamento; 
c) o lucro;  
[...] 
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não 
incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime 
geral de previdência social de que trata o art. 201; 
III - sobre a receita de concursos de prognósticos. 
IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele 
equiparar (BRASIL; 1988). 

 

Nesse sentido, Kyioshi Harada nos ensina: 

 

A Seguridade Social, exatamente por compreender um conjunto integrado de 
ações entre o Poder Público e a sociedade, tem suas atividades custeadas por 
ambos. 
Conforme prescrição do art. 195 da CF, a sociedade como um todo concorre 
indiretamente para o custeio da seguridade social por meio de impostos em 
geral, cujos recursos arrecadados integram o orçamento anual da União, 
Estados, DF e Municípios, e diretamente por meio das contribuições sociais. 
(HARADA; 2015, p.73). 

 

Dessa forma foram criadas as contribuições sociais, que são tributos que têm como 

traço preponderante a arrecadação e recursos para o custeio da previdência social, da 

assistência social e da saúde. 

As contribuições sociais que iremos estudar são, Programa de Integração Social 

(PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). 

Ambas possuem como base de cálculo o faturamento da empresa, conforme 

estipulou o artigo supramencionado. 

 

1.2 Regra Matriz 

 

Regra Matriz, nada mais é, do que interpretação da norma jurídica, o Professor Paulo 

de Barros Carvalho pronuncia a respeito: 

 

Comandos jurídicos, para serem compreendidos no contexto de uma 
comunicação bem-sucedida, devem revestir um quantum de estrutura formal. 
Certamente ninguém entenderia uma ordem, em todo seu alcance, apenas 
com a indicação, por exemplo, da conduta desejada: ‘pague a quantia de x 
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reais’. Adviriam desde logo algumas perguntas e, no segmento das 
respectivas respostas, chegaríamos à formula que tem o condão de oferecer o 
sentido completo da mensagem, isto é, a identificação da pessoa titular do 
direito, do sujeito obrigado e, ainda, como, quando, onde e por que deve 
fazê-lo. (CARVALHO; 2011, p. 609). 

 

Portanto, a Regra Matriz serve como metodologia para construir a norma tributária, 

identificando no seu teor os seguintes critérios: critério material, critério temporal, critério 

espacial, critério quantitativo e critério pessoal. 

O critério material é o enquadramento de uma pessoa em determinado fato jurídico, 

representado por um verbo mais complemento. Por exemplo, para uma pessoa ser devedora de 

IPVA (Imposto sobre Veículos Automotores) ela precisa ser proprietária (verbo) de veículo 

automotor (complemento). 

Já critério temporal é o momento que o contribuinte terá que recolher o tributo. No 

exemplo anterior, seria ser proprietário de veículo automotor em 1° de janeiro. 

Critério espacial é o local em que é devido o tributo, seguindo nosso exemplo, IPVA 

por se tratar de um tributo de competência estadual, este seria devido no estado em que o 

veículo está cadastrado. 

Já o critério pessoal e o quantitativo são considerados consequentes da norma, ou 

seja, tem como objetivo regular a conduta r prescrever direito e obrigações para os envolvidos 

na relação jurídico tributário.  

O critério pessoal é a identificação do sujeito passivo e do sujeito ativo, ou seja, 

quem tem a obrigação de pagar e receber. No caso do IPVA, o sujeito passivo seria o 

proprietário do veículo automotor e o sujeito ativo o estado. 

E por fim, critério quantitativo é a identificação do valor do tributo a ser pago, 

identificado pela base de cálculo e alíquota. 

O professor Paulo de Barros Carvalho, nos ensina o que é base de cálculo: 

 

Temos para nós que a base de cálculo é a grandeza instituída na 
consequência da regra-matriz tributária, e que se destina, primordialmente, a 
dimensionar a intensidade do comportamento inserto no núcleo do fato 
jurídico, para que, combinando-se à alíquota, seja determinado o valor da 
prestação pecuniária. Paralelamente, tem a virtude de confirmar, infirmar ou 
afirmar o critério material expresso na composição do suposto normativo. A 
versatilidade categorial desse instrumento jurídico se apresenta em três 
funções distintas: a) medir as proporções reais do fato; b) compor a 
específica determinação da dívida; e c) confirmar, infirmar ou afirmar o 
verdadeiro critério material da descrição contida no antecedente da norma 
(CARVALHO; 2011, p. 400). 
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Conclui-se, de forma objetiva, portanto, que base de cálculo é o valor do critério 

material da hipótese tributário. 

Por outro lado, alíquota é a porcentagem que será aplicada à base de cálculo 

chegando-se ao valor a ser recolhido. Ensina Paulo de Barros Carvalho: 

 

[...] a alíquota é matéria submetida ao regime de reserva legal, integrando a 
estrutura da regra-modelo de incidência. Congregada à base de cálculo, dá a 
compostura numérica da dívida, produzindo o valor que pode ser exigido 
pelo sujeito ativo, em cumprimento da obrigação que nascera pelo 
acontecimento do fato típico (CARVALHO; 2011, p. 410). 

 

Diante disso, percebe-se que o valor a ser pago pelo sujeito passivo na obrigação 

tributária, é a aplicação da alíquota na base de cálculo, eis a efetivação do critério 

quantitativo. 

Feitas as considerações de formação de um tributo e por consequência a 

materialização da norma jurídica, passa-se a análise da evolução histórica dos dois tributos 

cujas atenções serão dadas por esta monografia. 

 

1.3 Evolução Histórica PIS/COFINS 

 

A Lei Complementar n° 7, de 7 de setembro de 1970 instituiu o Programa de 

Integração Social (PIS), que tem como destino promover a integração do empregado na vida e 

no desenvolvimento das empresas (artigo 1°, caput). 

Por mais que seja uma lei anterior à Constituição Federal de 1988, esta se refere ao 

artigo 21, I, §2°, da Constituição de 1967, sendo este artigo recepcionado pela atual 

Constituição (artigo 239). 

O artigo 3° da Lei supracitada estabeleceu que o Fundo de Participação seria 

constituído por duas parcelas: 

 

a) a primeira, mediante dedução do Imposto de Renda devido, na forma 
estabelecida no § 1º deste artigo, processando-se o seu recolhimento ao 
Fundo juntamente com o pagamento do Imposto de Renda; 
b) a segunda, com recursos próprios da empresa, calculados com base no 
faturamento (BRASIL; 1970). 
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Conforme exposto no tópico “seguridade social”, o Artigo 195 da Carta Magna 

autorizou a instituição de uma nova contribuição para o financiamento da Seguridade Social, 

assim a Lei Complementar n° 70, de 30 de dezembro de 1991 criou a COFINS, in verbis: 

 

Art. 1° Sem prejuízo da cobrança das contribuições para o Programa de 
Integração Social (PIS) e para o Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (Pasep), fica instituída contribuição social para 
financiamento da Seguridade Social, nos termos do inciso I do art. 195 da 
Constituição Federal, devida pelas pessoas jurídicas inclusive as a elas 
equiparadas pela legislação do imposto de renda, destinadas exclusivamente 
às despesas com atividades-fins das áreas de saúde, previdência e assistência 
social (BRASIL; 1991). 

 

Não podendo ser diferente, a COFINS, tem como base de cálculo o faturamento da 

empresa, conforme artigo 2° do mesmo texto legal, “A contribuição de que trata o artigo 

anterior será de dois por cento e incidirá sobre o faturamento mensal’ (BRASIL; 1991) 

Portanto, a base de cálculo utilizada para PIS e COFINS é o valor do faturamento da 

empresa. Porém, em momento posterior, a Lei 9.718/98 em seu artigo 3°, equiparou o 

vocábulo ‘‘faturamento’’ ao de ‘‘receita bruta’’: 

 

Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas 
pessoas jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu 
faturamento, observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por 
esta Lei. 
Art. 3 O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta 
§ 1º Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela 
pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a 
classificação contábil adotada para as receitas (BRASIL; 1998). 

 

 

Entretanto, o Superior Tribunal Federal considerou inconstitucional a incidência de 

PIS e COFINS sobre receita bruta, pois afronta o sentido de faturamento posto no artigo 195, 

I, da Lei Maior. 

Cabe lembrar que receita bruta é conceito mais amplo que faturamento, assim o que a 

lei tentou foi alargar a base de cálculo do Pis e da Cofins, o que acarretaria valor maior a ser 

pago. 

Paulo de Barros Carvalho elucida a grande diferença entre receita bruta e 

faturamento:  
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É lícito concluir, desde logo, que ‘‘receita bruta’’ é expressão bem mais 
ampla do que ‘‘faturamento’’. A receita bruta, além de abranger o 
faturamento (valores percebidos em decorrência da comercialização de 
mercadorias ou da prestação de serviços), incorpora também todas as outras 
receitas da pessoa jurídica, tais como aluguéis, juros, correções monetárias, 
royalties, dividendos etc. São fatos completamente distintos e inconfundíveis 
(CARVALHO; 2011, p. 814). 

 

É o que se constata no voto do Ministro Cesar Peluso, no Recurso Extraordinário 

recebido com repercussão geral: 

 

RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS. 
Alargamento da base de cálculo. Art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98. 
Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário (RE nº 346.084/PR, Rel. orig. 
Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 1º.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS 
e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) 
Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso 
improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da 
COFINS prevista no art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98” (RE 585.235, Rel. Min. 
Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJE 28.11.2008). 

 

 

Segundo Paulo de Barros Carvalho, faturamento seria: 

 

Faturamento é signo que representa o ingresso bruto de recursos externos, 
provenientes de operações de vendas a prazo ou à vista, de mercadorias, 
produtos ou serviços, tanto no mercado interno como no exterior 
(CARVALHO; 2011, p. 812). 

 

Logo, as contribuições sociais passaram a ser disciplinadas pela Lei 9.718/98, sendo 

o § excluído, considerando o faturamento como base de cálculo. 

Veja a importante controversa superada. 

 

1.4 Importância do PIS/COFINS para a União. 

 

A Constituição Federal adotou o regime de Federação, isso é, o Estado é composto 

de entidades e cada uma goza de autonomia administrativa e fiscal. 

Alexandre de Moraes nos explica quais as intenções desse regime: 

 

A Constituição de 1988 adotou como forma de Estado o federalismo, que na 
conceituação de Dalmo de Abreu Dallari é uma “aliança ou união de 
Estados”, baseada em uma Constituição onde “os Estados que ingressarem 
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na federação perdem sua soberania no momento do ingresso, preservando, 
contudo, uma autonomia política limitada”. (MORAES; 2006, p.245). 

 

Diante disso, a nossa Carta Magna dispõe sobre a competência tributária de cada 

Ente da Federação. 

Segundo o doutrinador supramencionado: 

 

A imposição tributária, como lembra Ives Gandra, “representa apropriação 
de bens do cidadão” (BASTOS, Celso Ribeiro, MARTINS, Ives Gandra da 
Silva, Comentários...Op. ct. V. 6, t.1, p.6) e, portanto, sempre deverá 
observar fielmente os princípios e preceitos constitucionais, pois salienta o 
Supremo Tribunal Federal que o “fundamento do poder de tributar, por isso 
mesmo, reside no dever jurídico de essencial e estrita fidelidade dos entes 
tributante ao que imperativamente dispõe a Constituição da República”. 
(MORAES; 2006, p.766). 

 

A Constituição Federal tem objetivo de estabelecer competências para os entes 

federativos cobrarem tributos. 

 

A Constituição Federal, em regra, não institui tributos, mais sim estabelece a 
repartição de competência entre os diversos entes federativos e permite que 
os instituam com observância ao princípio da reserva legal (MORAES; 
2006, p.766). 
 

 

Competência tributária, para Roque Carraza, é “a aptidão para criar, in abstracto, 

tributos, descrevendo, legislativamente, suas hipóteses de incidência, seus sujeitos ativos, seus sujeitos 

passivos, suas bases de cálculo e suas alíquotas” (CARRAZZA; 1998. P. 303). 

Diante disso, é evidente que a maioria dos tributos ficam a cargo da União Federal 

estabelecer, portanto, a maioria dos tributos são de competência federal. 

 

É sabido que competem à União mais impostos do que aos Municípios e aos 
Estados-membros da Federação. Aliás, a soma algébrica dos impostos 
municipais (três) e estaduais (três) não supera o número de impostos federais 
(nove, ao todo). Diante desse desequilíbrio de competências, com 
concentração de renda nos cofres da União, entendemos que houve por bem 
o legislador em conceber uma repartição de receitas, cabendo à União fazer 
o repasse aos Estados e Distrito Federal, e, por sua vez, aos Estados, efetuar 
uma redistribuição aos Municípios. (SABBAG; 2011, p.548) 
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Portanto, o legislador constituinte já prevendo esse fato, instituiu repartição de 

receitas entres os Entes, ou seja, uma parcela do tributo que a União e os Estados receberem, 

terão que repassar para o ente de menor hierarquia. 

 

O sistema constitucional de repartição das Receitas Tributárias foi instituído 
pela EC n° 18/65; posteriormente, os arts. 24. ss da Constituição Federal de 
1967 e da EC n° 1/69, com alterações proposta pela EC n° 17/80 e EC n° 
25/85, aumentaram sua complexidade, hoje prevista na Seção VI, do 
Capítulo I, do Título VI, da Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988, como regras basicamente de Direito Financeiro, pois regulamentam 
as relações entre os entes tributantes e não entre o Poder Público e o 
contribuinte. (MARTINS, Ives Gandra da Silva. Comentários... Op. Cit. T. 
2, v. 6, p.2; CARRAZA, Roque Antonio. Cuso...OP. cit. P. 401) 

 

Com esse ensinamento do professor Roque Carraza, percebe-se que o sistema de 

repartição de receias tem como objetivo balancear a distribuição de dinheiro entre os entes 

tributantes. 

Os artigos 157, 158 e 159, todos da Constituição Federal, disciplinam o tema, 

vejamos: 

 

Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal: 
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de 
qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer 
título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e 
mantiverem; 
II - vinte por cento do produto da arrecadação do imposto que a União 
instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo art. 154, I. 
Art. 158. Pertencem aos Municípios: 
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de 
qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer 
título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e 
mantiverem; 
II - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União 
sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles 
situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o art. 
153, § 4º, III; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003) 
III - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado 
sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios; 
IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado 
sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 
Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, 
mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios: 
I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações 
relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas 
em seus territórios; 
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II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos 
Territórios, lei federal. 
Art. 159. A União entregará: (Vide Emenda Constitucional nº 55, de 2007) 
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de 
qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 49% (quarenta e nove 
por cento), na seguinte forma: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
84, de 2014) 
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação 
dos Estados e do Distrito Federal; 
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação 
dos Municípios; 
c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor 
produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas 
instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos 
regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste 
a metade dos recursos destinados à Região, na forma que a lei estabelecer; 
d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue 
no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 55, de 2007) 
e) 1% (um por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios, que será 
entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano; (Incluída pela 
Emenda Constitucional nº 84, de 2014) 
II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, 
dez por cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor 
das respectivas exportações de produtos industrializados. 
III - do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio 
econômico prevista no art. 177, § 4º, 29% (vinte e nove por cento) para os 
Estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada a 
destinação a que se refere o inciso II, c, do referido parágrafo. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 44, de 2004) 
§ 1º Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o 
previsto no inciso I, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de 
renda e proventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, nos termos do disposto nos arts. 157, I, e 158, I. 
§ 2º A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a 
vinte por cento do montante a que se refere o inciso II, devendo o eventual 
excedente ser distribuído entre os demais participantes, mantido, em relação 
a esses, o critério de partilha nele estabelecido. 
§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por 
cento dos recursos que receberem nos termos do inciso II, observados os 
critérios estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e II. 
§ 4º Do montante de recursos de que trata o inciso III que cabe a cada 
Estado, vinte e cinco por cento serão destinados aos seus Municípios, na 
forma da lei a que se refere o mencionado inciso. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003) (BRASIL; 1988). 

 

Concluímos então, que existe uma sistemática que obriga os entes a distribuírem 

receitas auferidas por meio dos tributos, entretanto, existe exceções e uma delas são as 

receitas auferidas pela União por das contribuições sociais PIS e COFINS. 

“Da mesma forma, veda-se a sistemática à contribuições, por serem gravames 

finalísticos [...]” (SABBAG; 2011, p.560) 
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As contribuições, por terem finalidade específicas, estão isentas de serem repartidas 

entre os entes, ficando a União com 100% do arrecadado. 

O artigo 167 da nossa Carta Magna nos traz a exceção: 

 

Art. 167. São vedados: 
(...) 
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, 
ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se 
referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços 
públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para 
realização de atividades da administração tributária, como determinado, 
respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de 
garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 
165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo (BRASIL; 1988). 

 

Diante de todo exposto, conclui-se que o PIS e COFINS tem uma importância muito 

grande para a União Federal, vez que eles resultam em arrecadações milionárias. 

Estas duas contribuições foram objeto de várias reformas, bem como, sofreram na 

última década atenção especial do Fisco Federal, principalmente porque o produto da 

arrecadação não precisa ser repartido, ficando a totalidade para que a União gaste como 

quiser. 

 

1.5 Conceito do regime de tributação não-cumulativo. 

 

Cumpre elucidar o que é o regime da não-cumulatividade. 

Segundo Fabiana Del Padre Tomé, em seu artigo “Definição do conceito de 

“insumo” para a não-cumulatividade do PIS e da COFINS”, não-cumulatividade é: “[...] 

princípio constitucional erigido com a finalidade de evitar a superposição de cargas 

tributárias, impedindo a incidência de um mesmo tributo mais de uma vez sobre valor que já 

serviu de base à sua cobrança em fase anterior do processo econômico”. (TOMÉ; 2011, p. 2) 

Paulo de Barros Carvalho, diz que o princípio da não-cumulatividade é “à 

concretização de valores como o da justiça da tributação, respeito à capacidade contributiva e 

uniformidade na distribuição da carga tributária”. (CARVALHO; 2011, p. 218) 

A Constituição Federal definiu a obrigatoriedade da aplicação do regime não-

cumulativo ao IPI (art. 153, § 3º), ICMS (155, II, § 2º), impostos residuais (154, I) e 

contribuições residuais (195, § 4º). 
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Percebe-se que a Constituição Federal prevê expressamente o método de aplicação 

da não-cumulatividade no caso do ICMS e do IPI, vejamos: 

 

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 
IV - produtos industrializados; 
§ 3º O imposto previsto no inciso IV: 
II - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação com o montante cobrado nas anteriores; 
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 
§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 
I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação 
relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o 
montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo 
Distrito Federal (BRASIL; 1988) 

 

Entretanto, a Carta Magna silenciou-se a respeito da aplicação da não-

cumulatividade nas demais hipóteses, deixando a escolha do legislador infraconstitucional 

definir o modo de operacionalização. 

Deste modo, as Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, vieram com o objetivo de 

delimitar o regime de incidência da não cumulatividade aplicável ao PIS e COFINS., 

respectivamente. O artigo 1° das duas leis, foi alterado pela lei 12.973/2014, que traz a 

seguinte redação, “A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide 

sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua 

denominação ou classificação contábil” (BRASIL; 2014). 

As Leis supramencionadas, em seus artigos 8° e 10°, respectivamente, estipulam 

quem são os contribuintes que não se sujeitam a esse regime da não-cumulatividade. 

Portanto, conclui-se que o regime não cumulativo das contribuições é regra geral, 

tendo o legislador optado por prever expressamente os contribuintes excluídos dessa 

modalidade. 

 

É bom que se esclareça, desde logo, que, quando o parágrafo 12 do art. 195 
da CF determina que o legislador ordinário defina os setores da atividade 
econômica a serem tributados pelo PIS/COFINS de forma não cumulativa, 
está ordenando a desoneração tributária de todos aqueles setores da atividade 
econômica passíveis de tributação em cascata, em razão de várias etapas no 
ciclo de operações com produtor e serviços, desde a fonte produtora até o 
consumidor final. (HARADA; 2015, p.210). 
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Pois bem, como visto acima a Constituição Federal não definiu o método de 

aplicação do regime não-cumulativo nos casos em que não envolva ICMS e IPI, a única regra 

é evitar o efeito da “tributação em cascata”. 

Passa-se agora ao estudo do conceito de insumo para ICMS e IRPJ. 

 

1.6 Análise do regime de apuração para Imposto sobre Circulação de 

Mercadoria e Serviços – ICMS e o regime de apuração do Imposto sobre a 

Renda da Pessoa Jurídica. 

 

Muito se discutiu e ainda se discute qual o regime de apuração para fins de 

creditamento de PIS e COFINS.  

 

A falta de fixação dessa premissa, bem como a definição exata do que sejam 
insumos, para fins específicos do PIS/COFINS não acumulativo, está 
gerando uma demanda judicial e extrajudicial aparentemente sem fim. A 
cada dia surge uma nova discussão: dedução das despesas com o consumo 
de energia elétrica, com os cartões de créditos/débito, com o ativo 
imobilizado etc. (HARADA; 2015, p.211). 

 

Existem duas linhas de raciocínio na doutrina, seja pela aplicação do regime de 

apuração do ICMS e IPI ou a adoção do regime de apuração do IRPJ. 

Para aqueles que defendem a aplicação do regime de apuração do ICMS para 

creditamento de PIS e COFINS, dentre esses defensores está o Fisco Federal, leva-se em 

consideração tudo aquilo que se utiliza na produção de mercadoria, tendo como uma de suas 

principais características a perda de suas propriedades para se transformar e/ou passar a fazer 

parte do produto final. 

No caso do ICMS, o artigo 20 da Lei Complementar n° 87, disciplina a matéria:  

 

Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é 

assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto 

anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada 

de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a 

destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o 

recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal 

ou de comunicação (BRASIL, 1996) 
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Portanto, insumos para fins de apuração de crédito de ICMS, é tanto o produto 

consumido para e no processo de industrialização, quanto o produto intermediário que 

compõe o produto, ou seja, é tudo aquilo que ‘‘integra’’ o produto final. 

Verifica-se que para fins de ICMS está claro o que é insumo, e por consequência, 

existem poucas dificuldades de identificar os valores que a empresa pode se creditar. 

Por outro lado, existe ainda quem defenda a aplicação do regime de apuração do 

IRPJ. Por se tratar de âmbito de abrangência maior para fins de creditamento, o contribuinte 

tem defendido os argumentos abaixo. 

Os artigos 290 e 299, do Regulamento do Imposto sobre a Renda, regulamentam: 

 

290 – ‘‘O custo de produção dos bens ou serviços vendidos 

compreenderá, obrigatoriamente: 

I - o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou 

serviços aplicados ou consumidos na produção, observado o disposto 

no artigo anterior; 

II - o custo do pessoal aplicado na produção, inclusive de supervisão 

direta, manutenção e guarda das instalações de produção; 

III - os custos de locação, manutenção e reparo e os encargos de 

depreciação dos bens aplicados na produção; 

IV - os encargos de amortização diretamente relacionados com a 

produção; 

V - os encargos de exaustão dos recursos naturais utilizados na 

produção. 

Parágrafo único.  A aquisição de bens de consumo eventual, cujo 

valor não exceda a cinco por cento do custo total dos produtos 

vendidos no período de apuração anterior, poderá ser registrada 

diretamente como custo. 

299 – ‘‘São operacionais as despesas não computadas nos custos, 

necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte 

produtora. 

§ 1º São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização 

das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa. 

§ 2º As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no 

tipo de transações, operações ou atividades da empresa. 
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§ 3º O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas 

aos empregados, seja qual for a designação que tiverem (BRASIL; 

1999). 

 

Para fins de IRPJ é considerado despesas dedutíveis àquelas necessárias à atividade 

da empresa. 

Kyioshi Harada não é adepto deste entendimento com os seguintes argumentos: 

 

Eleger o regime de tributação pelo imposto de renda adotado pela pessoa 
jurídica, como fez o legislador ordinário, não tem amparo constitucional. A 
Constituição Federal manda o legislador ordinário adotar o critério setorial 
com o manifesto propósito de desonerar a carga tributária dos setores da 
atividade econômica sujeitos à incidência em cascata. (HARADA; 2015, 
p.210). 

 

Transportando este conceito para o PIS e COFINS, insumo seria tudo aquilo que 

ingressa na empresa para que tenha seu perfeito funcionamento. 

Feitas a exposição dos dois posicionamentos (fisco versus contribuinte) claro está 

que adotar uma ou outra corrente impacta significativamente nos valores de créditos de PIS e 

COFINS e por consequência lógica no preço do produto. 

Em outros dizeres, o Fisco defende a aplicação do regime de apuração do ICMS, ou 

seja, é considerado insumo toda mercadorias ou serviços consumidos no processo produtivo 

ou que integram o produto final. Já o contribuinte defende o regime de apuração do IRPJ, 

como conceito de insumo, pois é muito mais abrangente, vez que considera todos os produtos 

e serviços necessários à atividade da empresa.  

Delimitada a tese e a antítese quanto ao conceito de insumos para fins de 

creditamento de PIS e COFINS. 
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CAPÍTULO 2 – ANÁLISE DE TRABALHOS CORRELATOS  

 

Esta sessão destina-se a análise de dois trabalhos correlatos, o primeiro trabalho 

intitulado de “Definição do conceito de “insumo” para a não-cumulatividade do PIS e da 

COFINS”, escrito pela Mestre e Doutora em Direito Tributário pela PUC/SP Fabiana Del 

Padre Tomé. 

Já o segundo artigo foi escrito por Kiyoshi Harada, acadêmico, titular da cadeira nº 

20 (Ruy Barbosa Nogueira) da Academia Paulista de Letras Jurídicas. Titular da cadeira nº 7 

(Bernardo Ribeiro de Moraes) da Academia Brasileira de Direito Tributário. Titular da 

cadeira nº 59 (Antônio de Sampaio Dória) da Academia Paulista de Direito, que tem como 

título “Os créditos do PIS/COFINS e o conceito de insumo”. 

 

2.1 Artigo 1 - Definição do Conceito de “Insumo” Para a Não-

Cumulatividade do PIS e da COFINS”. 

 

A autora deste artigo deixou claro que com relação ao ICMS e IPI é fácil entender o 

conceito de insumo, vez que está expresso na Constituição Federal. 

Demonstrou também que existe diversas maneiras correlatas de evitar o “efeito 

cascata” de tributação, podendo o legislador adotar qualquer uma das hipóteses, pois o que 

interessa qual método é utilizado, mas sim, o resultado final, qual seja, a tributação apenas do 

valor acrescido em cada etapa da cadeia. 

Elucida bem que, as Leis 10.637/02 e 10.833/03 estipularam técnicas diferentes 

daquela aplicada ao IPI e ao ICMS, ou seja, não compensa os valores incidentes nas etapas 

anteriores com aqueles devidos nas operações subsequentes, nas palavras da autora “... 

determina que o contribuinte, após apurar o valor da contribuição ao PIS e da COFINS, 

aplicando alíquotas de 1,65% e de 7,6%, respectivamente, desconte, do montante obtido, 

crédito correspondente à aplicação das mesmas alíquotas sobre o valor de determinados 

bens, serviços e despesas adquiridos e incorridos no mês. Trata-se de método de apuração 

subtrativo, porém diverso de todos aqueles relacionados no item 2 deste trabalho”. 

No tópico “Amplitude da relação de despesas que geram direito aos créditos de PIS e 

COFINS”, a autora explica 2 sistemas que poderiam ser utilizados, “crédito físico”, ou seja, o 

direito ao abatimento do tributo incidente nas operações anteriores só é autorizado se o bem 

integrar o produto ou serviço a que o contribuinte dará saída, e “crédito financeiro”, todas as 
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entradas de bens e recebimentos de serviços que participem da atividade comercial do 

contribuinte geram créditos, independentemente da sua destinação física. 

Afirma também, que as Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, adotam o sistema de “crédito 

financeiro”, pois tem a possibilidade de abatimento dos valores que são utilizados na 

realização da atividade fim da empresa. 

Com relação ao conceito de insumo para PIS e COFINS, a autora demonstra que a 

Receita Federal tentou adotar o conceito utilizado para o IPI, porém, afirma que é 

inadmissível isso, vez que, a disciplina jurídica da contribuição ao PIS e da COFINS, 

denominada de “não-cumulativa”, nada tem que ver com a “não-cumulatividade” do IPI e 

ICMS. 

Para solucionar tal conflito, a autora sugere que “insumo” para fins de creditamento 

de PIS e COFINS, deverá ser entendido como todos os custos com a produção e 

comercialização de mercadorias, ou prestação de serviços, ou seja, consistem no conjunto de 

fatores necessários ao desempenho de determinada atividade empresarial. 

Conclui a autora dizendo “Insumo, para fins de creditamento de PIS e COFINS, 

corresponde aos custos ou despesas necessárias à atividade da pessoa jurídica”. 

Estudando o artigo supramencionado, eu concordo com o posicionamento da autora. 

Iniciando que a análise jurídica do sistema “não-cumulativo” das contribuições não se 

confunde com a “não-cumulatividade” do IPI e ICMS, vez que estes impostos têm suas 

peculiaridades, que diferenciam das contribuições. 

As Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, foram bem abrangentes com relação ao conceito 

de insumo, salienta-se que a base de cálculo das referidas contribuições é a receita auferida 

pela pessoa jurídica, devendo insumo ser compreendido como todos os custos com a atividade 

fim da empresa. 

 

2.2 Artigo 2 – Os Créditos do PIS/COFINS e o Conceito de Insumo 

 

O autor segue a mesma linha de raciocínio da autora do artigo supramencionado, ou 

seja, entende como inconstitucional eleger o regime de tributação não cumulativa das 

contribuições sociais em função do regime de tributação adotado pelo Imposto de Renda 

Pessoa Jurídica, vez que a Constituição ordena a adoção do critério setorial, a fim de evitar o 

efeito cascata de tributação. 
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O artigo dispõe que a Carta Magna, implicitamente, determina deduzir da base de 

cálculo das contribuições todos os valores relacionados a insumo, sendo o art. 3° da Lei 

10.637/02 (PIS) e art 3° da Lei 10.833¹03 (COFINS), exemplificativos e não taxativos. 

O autor cita o julgamento do Recurso Extraordinário n° 816.363 do STF, que 

reconhece as despesas pagas pelo contribuinte às operadoras de cartões de crédito e débito 

como o custo operacional da atividade empresaria, entretanto não discutiu acerca do direito ao 

crédito dessa operação, chegando o autor a conclusão de que o fato gerador das contribuições 

sociais, não se confunde com o fato gerador do crédito das contribuições sociais. 

Kiyoshi Harada explica que, o Fisco federal utiliza erroneamente para as 

contribuições o mesmo conceito de insumo para IPI/ICMS, ou seja, abrange o produto 

consumido no processo de industrialização e o produto intermediário que compõe a estrutura 

físico-química do produto. 

Nas palavras do autor “esse conceito não é válido para fins de dedução de créditos 

na apuração do montante devido da contribuição não cumulativa do PIS/COFINS. O 

conceito de insumo está ligado à ideia de despesa necessária à produção ou à circulação de 

bens e serviços”. 

Deste modo, para o autor, o conceito de insumo para PIS e COFINS, está 

intimamente ligado às despesas pagas pela pessoa jurídica para praticar sua atividade fim, ou 

seja, todo o custo operacional, que formariam a base de cálculo destas contribuições. 

Na minha visão crítica, Kiyoshi Harada está certo, vez que não dá para emprestar do 

IPI e ICMS o conceito de insumo, pois suas bases de cálculo são distintas, sendo impossível 

produzirem o mesmo insumo. 

Logo, para podermos chegar ao conceito de insumo para PIS e COFINS, devemos 

nos atentar as suas bases de cálculo, ou seja, tudo aquilo que é pago pela empresa para exercer 

sua atividade fim. 

 

2.3 – Considerações Finais 

 

Os dois artigos seguem a mesma linha de raciocínio, dizendo ser inadmissível 

“emprestar” o conceito de insumo do Imposto sobre Produtor Industrializados (IPI) e Imposto 

sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), para as contribuições sociais PIS e 

COFINS. 
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Face os artigos mencionados, conclui-se que os dois doutrinadores seguem a linha de 

raciocínio de que o conceito de insumo de PIS e COFINS é um tema polêmico e muito 

debatido, onde o Fisco tenta receber mais e o contribuinte tenta pagar menos. 

Os autores concluem os artigos evidenciando que insumo, para PIS e COFINS, deveria ser 

tudo aquilo que é necessário para a atividade fim da empresa, tudo aquilo é operacionalizado, 

corrente essa que eu concordo. 
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CAPÍTULO 3 – CONCEITO DE INSUMOS PARA PIS E COFINS: 

REGIME DE APURAÇÃO PRÓPRIO 

 

Em virtude a problemática do trabalho, a solução encontra por alguns doutrinadores e 

pelo CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), foi um meio termo, nem seguindo 

o parâmetro estipulado para o ICMS e nem para o IRPJ. 

Analisando a legislação pertinente ao caso, as leis n.ºs 10.637/2002 e nº 10.833/03 

que prescrevem em seu artigo 3° o conceito de insumo para PIS e COFINS: 

 

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. (BRASIL; 2002) 

 

Claro está que o legislador teve como premissa tratar insumo conceitualmente e de 

forma abrangente por ser impossível determinar o que é ou não essencial para a atividade fim 

de cada empresa, com isso ficou a critério do aplicador da norma (contribuinte e fisco federal) 

a tarefa de delimitar o que seria insumo, se tornando portando, um rol exemplificativo. 

 

Daí por que a enumeração de créditos a serem descontados, prevista no art. 
3ª da Lei n° 10.637/2002 em relação ao PIS e no art. 3ª da Lei 10.833/2003 
em relação à COFINS, deve ser entendida como sendo meramente 
exemplificativa. A lei não pode impor limites à dedução de créditos 
decorrentes de despesas efetuadas pela pessoa jurídica no exercício de sua 
atividade-fim. (HARADA; 2015, p.211). 

 

O dicionário Aurélio conceitua insumo da seguinte maneira, “insumo é elemento que 

entra no processo de produção de mercadorias ou serviços: máquinas e equipamentos, 

trabalho humano, etc. fator de produção” (FERREIRA; s.d, n.p.). 

Já para Ricardo Mariz de Oliveira: 

 

Constituem-se insumos para a produção de bens ou serviços não apenas as 
matérias-primas, os produtos intermediários, os materiais de embalagem e 
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outros bens quando sofram alteração, mas todo os custos diretos e indiretos 
de produção, e até mesmo despesas que não sejam registradas contabilmente 
a débitos do custo, mas que contribuam para a produção. (OLIVEIRA, In: 
PEIXOTO; FISCHER; 2005. p. 47). 

 

A doutrina enxergou que a melhor saída seria definir insumo como sendo tudo aquilo 

utilizado para a produção do produto ou serviço. 

 

Disso nos é autorizado afirmar que (i) se a interpretação de custos, despesas 
e encargos creditáveis variar de acordo com a materialidade de cada tributo, 
(ii) se a materialidade do PIS e da COFINS é a receita auferida com a venda 
de bens, (iii) se o aferimento dessa receita é precedido de gastos (despesas e 
custos) incorporados à produção desses bens, (iv) então se extrai que o termo 
“insumo” para fins de PIS e COFINS deve ser entendido como sendo todos 
esses fatos despendidos para a produção do bem.  
Parece ser intuitivo, portanto, que se os insumos passíveis de creditamento 
são todos os bens adquiridos à fabricação do bem: então, o conceito que se 
deve dar ao termo insumo equivale ao conceito de custo de produção de bens 
cuja venda implicará uma receita tributável pelas contribuições. 
(BERGAMINI; GUERRA; CORDEIRO; SILVA; PEIXOTO; BARROS; 
2012, p.376).  

 

Custo de produção nas palavras de Eliseu Martins é: 

 

(...) os gastos incorridos no processo de obtenção de bens e serviços 
destinados à venda, e somente eles. Não se incluem nesses grupos as 
despesas financeiras, as de administração e as de vendas; e é bastante difícil 
em algumas situações a perfeita distinção entre elas. Não são incluídos 
também os fatores de produção eventualmente utilizados para outras 
finalidades que não a de fabricação de bens (serviços) destinados à venda. 
(MARTINS; 1996, p. 46). 

 

Em razão da falta de objetividade do conceito de insumo, ainda cabe às cortes 

administrativas e judiciais colocar pá de cal no assunto, isso porque o que pode ser entendido 

como insumo para determinada atividade empresarial, pode não ser insumo para outra 

atividade. 

A Receita Federal do Brasil, editou as Instruções Normativas SRF n. 358/03 (que 

modificou a Instrução Normativa n° 247/02) e 404/04, equiparando o conceito de insumo para 

PIS e COFINS ao aplicado ao IPI, vejamos: 
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IN SRFN. 247/02 
Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo com a 
alíquota prevista no art. 60 pode descontar créditos, determinados mediante a 
aplicação da mesma alíquota, sobre os valores: 
(...) 
b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como 
insumos:  
b.1) na fabricação de produtos destinados à venda 
(...) 
§ 5º Para os efeitos da alínea " b" do inciso I do caput, entende-se como 
insumos: 
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 (BRASIL; 2002) 
 
IN SRF n. 404/04 
Art. 8º Do valor apurado na forma do art. 7º, a pessoa jurídica pode 
descontar créditos, determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, 
sobre os valores: 
I - das aquisições efetuadas no mês:  
b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como 
insumos:  
b.1) na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda; ou  
b.2) na prestação de serviços; 
§ 4º Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como 
insumos: 
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda: 
a) a matéria-prima, o produto intermediário, 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; e 
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados 
ou consumidos na prestação do serviço (BRASIL; 2004). 

 

A Receita Federal, sempre buscando maior arrecadação para seus cofres, estipula o 

conceito de insumo para PIS e COFINS como sendo mais restrito, seguindo os parâmetros do 
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IPI, ou seja, somente confere créditos as matérias-primas, matérias de embalagem, produtos 

intermediários e quaisquer bens que se desgastem, danifiquem ou percam suas propriedades 

físicas ou químicas, em função diretamente exercida sobre o produto em fabricação. 

Face essa divergência, necessário analisar a questão pela ótica do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e posteriormente pelo Superior Tribunal de 

Justiça – STJ. 

Recente decisão do CARF definiu um critério para quais serviços e produtos dariam 

crédito de PIS e COFINS ao determinar que tudo aquilo que for essencial para a atividade da 

empresa deve gerar direito ao creditamento. Vejamos: 

 

PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVA. SEGURADORA DE GARANTIA 
ESTENDIDA. SERVIÇO DE VENDA DO SEGURO. GERAÇÃO DE 
CRÉDITO. POSSIBILIDADE. 
Deve-se considerar como insumo, para fins de crédito do PIS e da COFINS 
não-cumulativos, todo bem ou serviço essencial à atividade da empresa. In 
casu, a terceirização do serviço de prospecção e de venda do seguro é 
imprescindível à atividade da Recorrente, motivo pelo qual se classifica 
como insumo e gera crédito do PIS e da COFINS não-cumulativos (Processo 
nº 16327.000635/2009-19, Acórdão nº 3401-002.213). 

 

Nota-se que esta decisão, embora tenha ajudado o contribuinte, não tornou o critério 

objetivo, mas criou um regime de apuração próprio para o PIS e a COFINS, qual seja, 

essencialidade. 

Temos, portanto, que insumo para fins de creditamento de PIS e COFINS, é tudo 

aquilo que é essencial para atividade fim da empresa, ou seja, tudo que é necessário para que a 

empresa produza sua finalidade. 

Certo é que o CARF entrou em consenso sobre o real significado do que gera insumo 

para PIS e COFINS, entretanto, é impossível elucidar um rol taxativo sobre o tema, vez que o 

é essencial para uma empresa, pode não ser essencial para outra, vejamos alguns julgados 

evidenciando o que foi dito. 

Podemos perceber isso, diante dos inúmeros julgados do CARF definindo insumo 

para as empresas analisando caso a caso, vejamos: 

 

Acórdão: 9303-003.477  
Número do Processo: 10925.720046/2012-12  
Data de Publicação: 25/07/2016  
Contribuinte: SADIA S.A.  
Relator(a): HENRIQUE PINHEIRO TORRES 
Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - 
Cofins Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007 NÃO-



29 
 

 
 

CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INDÚSTRIA AVÍCOLA. 
INDUMENTÁRIA. A indumentária de uso obrigatório na indústria de 
processamento de carnes é insumo indispensável ao processo produtivo e, 
como tal, gera direito a crédito DO PIS/COFINS. PIS/COFINS. REGIME 
NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUM 
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os 
membros do Colegiado, por maioria, em dar provimento parcial aos recursos 
especiais da Fazenda Nacional e do sujeito passivo, nos seguintes termos: I) 
recurso especial da Fazenda Nacional: a) limpeza e desinfecção: por maioria, 
em negar provimento. Vencidos os Conselheiros Henrique Pinheiro Torres 
(Relator) e Carlos Alberto Freitas Bar 

 

No caso elucidado o CARF reconheceu que a lavagem de uniformes é insumo, vez 

que é item indispensável para frigorifico. 

 

Acórdão (Visitado): 3102-001.395  
Número do Processo: 13053.000036/2007-02  
Data de Publicação: 29/08/2014  
Contribuinte: FRS S/A AGRO AVICOLA INDUSTRIAL  
Relator(a): LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES 
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep 
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006 
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INDÚSTRIA AVÍCOLA. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. 
Cabe ao contribuinte, em sede de pedido de ressarcimento de créditos 
decorrentes no regime não cumulativo da contribuição ao PIS/Pasep e da 
Cofins, apresentar elementos que demonstrem com suficiência em que 
medida os insumos se aplicam ao seu processo produtivo. Inteligência do art. 
16, inciso III, do PAF (Decreto n º. 70.235/72). 
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. 
Os serviços contratados de pessoa jurídica contribuinte do PIS/COFINS, 
aplicados no processo produtivo, geram direito ao crédito de que trata o art. 
3º das Leis n.º 10.637/02 e 10.833/03. 
INDUMENTÁRIA. 
A indumentária de uso obrigatório na indústria de processamento de carnes é 
insumo indispensável ao processo produtivo e, como tal, gera direito a 
crédito do PIS/COFINS. 
OUTRAS DESPESAS. 
Por falta de previsão legal específica, não geram direito ao crédito do 
PIS/Cofins outros custos que não se enquadrem no conceito de insumos de 
produção e/ou serviços utilizados no processo produtivo. Despesas com a 
atividade comercial, salvo aquelas específicas referenciadas na legislação de 
regência, não geram direito ao crédito de que se cuida. 
AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÕES DE INSUMOS DE NÃO 
CONTRIBUINTES. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI N º 10.925/2004. 
APURAÇÃO. 
Nos termos da legislação de regência, as pessoas jurídicas que produzirem 
mercadorias de origem vegetal ou animal destinadas à alimentação humana 
ou animal, podem descontar como créditos as aquisições de insumos, 
considerados os percentuais de acordo com a natureza dos insumos 
adquiridos (art. 8o, §3o, da Lei nº 10.925/2004), e que variam de acordo com 
a espécie dos insumos adquiridos. 
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Recurso Voluntário Provido em Parte. 
Direito Creditório Reconhecido em Parte. 

 

Neste julgado, o CARF entendeu que quando o serviço terceirizado está ligado ao 

processo produtivo, este deverá gerar crédito, bem como a produção de mercadorias de 

origem vegetal ou animal destinadas à alimentação humana ou animal. 

 

Acórdão: 3402-002.439  
Número do Processo: 11080.722778/2009-93  
Data de Publicação: 17/09/2014  
Contribuinte: TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE 
FERTILIZANTES LTDA  
Relator(a): JOAO CARLOS CASSULI JUNIOR 
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins 
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006 
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA 
A simples contrariedade do recorrente com a motivação esposada na decisão 
de primeira instância não constitui vício capaz de incorrer em sua 
desconsideração, mormente quando o julgado a quo abordou todos os 
argumentos da impugnação e expôs seus motivos para acatar ou não as 
alegações da defesa. 
CRÉDITO SOBRE DISPÊNDIOS PREVISTOS NO ART. 3º, II, DA LEI 
10.833/2003. CONCEITO DE INSUMOS. RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA 
E DEPENDÊNCIA COM O PROCESSO DE PRODUÇÃO E 
FABRICAÇÃO DE BENS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
No regime de apuração não cumulativa das contribuições ao PIS e à 
COFINS, o desconto de créditos das aquisições de bens e direitos utilizados 
como insumo na produção ou fabricação de bens destinados a venda (art. 3°, 
II, das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03), está condicionado a relação de 
pertinência e dependência do insumo ao processo produtivo ou de fabricação 
do bem ou prestação de serviços pelo contribuinte, analisada em cada caso 
em concreto, não sendo aplicável o conceito restrito das IN’s 247/02 e 
404/04, que equiparou o insumo aos produtos intermediários no âmbito do 
IPI e nem o conceito mais elástico de despesa necessária previsto para o 
IRPJ. 
PIS E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO SOBRE 
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM. SERVIÇOS PORTUÁRIOS. 
ABRANGÊNCIA E LIMITES. 
Concedem o crédito das contribuições ao PIS e à COFINS os serviços de 
armazenagem, sendo a esta inerentes os serviços portuários que 
compreendem dispêndios com serviços de carregamento, armazenagem na 
venda, emissão notas fiscais de armazenamento/importação e serviços de 
medição de equipamentos portuários. 
COFINS. SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO 
PELA A TAXA SELIC. ÓBICE CRIADO PELA ADMINISTRAÇÃO. 
INCIDÊNCIA. 
O art. 13 da Lei n° 10.833/2003, que veda a atualização monetária e a 
incidência dos juros, não se aplica quando a mora no ressarcimento decorre 
de óbice criado pela própria Administração, caso em que incide a correção 
pela SELIC. 
Recurso parcialmente provido. 
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Já neste caso, foi considerado insumo serviços de armazenagem. 

 

Acórdão: 3403-002.759  
Número do Processo: 15586.720261/2011-44  
Data de Publicação: 11/03/2014  
Contribuinte: ADM DO BRASIL LTDA  
Relator(a): ANTONIO CARLOS ATULIM 
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep 
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008 
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. 
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de 
“insumo” é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do 
que aquele da legislação do imposto de renda, abrangendo os “bens” e 
“serviços” que integram o custo de produção. 
INSUMOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FRETES. 
Os fretes incorridos no transporte de matéria-prima entre os armazéns e a 
fábrica são gastos aptos a gerarem crédito das contribuições no regime não-
cumulativo por se enquadrarem como custo de produção. 
INSUMOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Nos casos em que a filial do 
contribuinte, responsável pelos serviços de armazenagem e de embarque das 
mercadorias, opera com produtos próprios e também presta serviços da 
mesma natureza a terceiros, o crédito das contribuições no regime não-
cumulativo em relação à prestação de serviços está contemplado nos arts. 3º, 
II, das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, devendo o crédito ser apurado por 
meio de rateio, tomando-se como parâmetro o percentual das mercadorias de 
terceiros em relação ao volume total das mercadorias movimentadas durante 
o mês pelo estabelecimento. 
INSUMOS. SERVIÇOS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
"CUSTOS COM NAVIOS". "DESPESAS PORTUÁRIAS" 
Não comprovada a vinculação dos gastos incorridos com "custos com 
navios" e "despesas portuárias" na prestação de serviços de embarques de 
mercadorias de terceiros, fica mantida a glosa da fiscalização. 
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. AQUISIÇÃO DE 
PARTES E PEÇAS. 
Os serviços de manutenção de máquinas e equipamentos e a aquisição de 
partes e peças só geram direito ao crédito quando esses gastos possam ser 
enquadrados como custo de produção. 
DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO. VAGÕES. 
Os encargos de depreciação do ativo imobilizado só geram direito ao crédito 
das contribuições no regime não-cumulativo quando vinculados a bens 
diretamente empregados na produção. Tratando-se de bens empregados no 
transporte de produtos acabados entre a fábrica e o porto, a depreciação dos 
vagões não gera direito a crédito. 
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. APROVEITAMENTO. 
Com o advento da Lei nº 10.925/2004 o crédito presumido da agroindústria 
deixou de se submeter à tríplice forma de aproveitamento estabelecida no 
art. 5º, §§ 1º e 2º da Lei nº 10.637/02 e no art. 6º, §§ 1º e 2º da Lei nº 
10.833/03, só podendo ser utilizado para o abatimento das contribuições 
devidas por operações no mercado interno. 
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. 
ÔNUS DA PROVA. 
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Cabe ao contribuinte o ônus da prova dos fatos jurígenos do direito oposto à 
administração tributária. 
Recurso voluntário provido em parte. 

 

Este julgado elucida bem todo trabalho até aqui, onde o CARF sempre entende que 

só pode ser considerado insumo se estiver ligado com a atividade fim da empresa. 

  

Acórdão: 3403-002.761  
Número do Processo: 15586.720263/2011-33  
Data de Publicação: 11/03/2014  
Contribuinte: ADM DO BRASIL LTDA  
Relator(a): ANTONIO CARLOS ATULIM 
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep 
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/03/2009 
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. 
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de 
“insumo” é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do 
que aquele da legislação do imposto de renda, abrangendo os “bens” e 
“serviços” que integram o custo de produção. 
INSUMOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FRETES. 
Os fretes incorridos no transporte de matéria-prima entre os armazéns e a 
fábrica são gastos aptos a gerarem crédito das contribuições no regime não-
cumulativo por se enquadrarem como custo de produção. 
INSUMOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Nos casos em que a filial do 
contribuinte, responsável pelos serviços de armazenagem e de embarque das 
mercadorias, opera com produtos próprios e também presta serviços da 
mesma natureza a terceiros, o crédito das contribuições no regime não-
cumulativo em relação à prestação de serviços está contemplado nos arts. 3º, 
II, das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, devendo o crédito ser apurado por 
meio de rateio, tomando-se como parâmetro o percentual das mercadorias de 
terceiros em relação ao volume total das mercadorias movimentadas durante 
o mês pelo estabelecimento. 
INSUMOS. SERVIÇOS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
"CUSTOS COM NAVIOS". "DESPESAS PORTUÁRIAS". "ESTIVA". 
"MÃO-DE-OBRA AVULSA" 
Não comprovada a vinculação dos gastos incorridos com as diversas 
despesas portuárias na prestação de serviços de embarques de mercadorias 
de terceiros, fica mantida a glosa da fiscalização. 
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. AQUISIÇÃO DE 
PARTES E PEÇAS. 
Os serviços de manutenção de máquinas e equipamentos e a aquisição de 
partes e peças só geram direito ao crédito quando esses gastos possam ser 
enquadrados como custo de produção. 
DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO. VAGÕES. 
Os encargos de depreciação do ativo imobilizado só geram direito ao crédito 
das contribuições no regime não-cumulativo quando vinculados a bens 
diretamente empregados na produção. Tratando-se de bens empregados no 
transporte de produtos acabados entre a fábrica e o porto, a depreciação dos 
vagões não gera direito a crédito. 
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. APROVEITAMENTO. 
Com o advento da Lei nº 10.925/2004 o crédito presumido da agroindústria 
deixou de se submeter à tríplice forma de aproveitamento estabelecida no 



33 
 

 
 

art. 5º, §§ 1º e 2º da Lei nº 10.637/02 e no art. 6º, §§ 1º e 2º da Lei nº 
10.833/03, só podendo ser utilizado para o abatimento das contribuições 
devidas por operações no mercado interno. 
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. 
ÔNUS DA PROVA. 
Cabe ao contribuinte o ônus da prova dos fatos jurígenos do direito oposto à 
administração tributária. 
Recurso voluntário provido em parte. 

 

Acórdão: 3202-001.023  
Número do Processo: 11686.000186/2008-17  
Data de Publicação: 06/01/2014  
Contribuinte: YARA AGROFERTIL S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE 
FERTILIZANTES  
Relator(a): LUIS EDUARDO GARROSSINO BARBIERI 
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins 
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006 
CONCEITO DE INSUMOS. DIREITO DE CRÉDITO. CRITÉRIOS 
PRÓPRIOS 
O conceito de insumos não se confunde com aquele definido na legislação 
do IPI - restrito às matérias-primas, produtos intermediários e materiais de 
embalagem aplicados diretamente na produção; por outro lado, também não 
é qualquer bem ou serviço adquirido pelo contribuinte que gera direito de 
crédito, nos moldes da legislação do IRPJ. 
Ambas as posições (“restritiva/IPI” e “extensiva/IRPJ”) são inaplicáveis ao 
caso. Cada tributo tem sua materialidade própria (aspecto material), as quais 
devem ser consideradas para efeito de aproveitamento do direito de crédito 
dos insumos: o IPI incide sobre o produto industrializado, logo, o insumo a 
ser creditado só pode ser aquele aplicado diretamente a esse produto; o IRPJ 
incide sobre o lucro (lucro = receitas - despesas), portanto, todas as despesas 
necessárias devem ser abatidas das receitas auferidas na apuração do 
resultado. 
No caso do PIS/Pasep e da Cofins, a partir dos enunciados prescritivos 
contidos nas Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003, devem ser construídos 
critérios próprios para a apuração da base de cálculo das contribuições. 
As contribuições incidem sobre a receita da venda do produto ou da 
prestação de serviços, portanto, o conceito de insumo deve abranger os 
custos de bens e serviços, necessários, essenciais e pertinentes, empregados 
no processo produtivo, imperativos na elaboração do produto final destinado 
à venda, gerador das receitas tributáveis. 
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO. POSSIBILIDADE. 
Os gastos gerais de fabricação são necessários, essenciais e pertinentes ao 
processo produtivo da empresa, portanto, geram direito de crédito das 
contribuições. 
 
Número do Processo: 15586.720249/2011-30  
Data de Publicação: 11/03/2014  
Contribuinte: ADM DO BRASIL LTDA  
Relator(a): ANTONIO CARLOS ATULIM 
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep 
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007 
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. 
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de 
“insumo” é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do 
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que aquele da legislação do imposto de renda, abrangendo os “bens” e 
“serviços” que integram o custo de produção. 
INSUMOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FRETES. 
Os fretes incorridos no transporte de matéria-prima entre os armazéns e a 
fábrica são gastos aptos a gerarem crédito das contribuições no regime não-
cumulativo por se enquadrarem como custo de produção. 
INSUMOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Nos casos em que a filial do 
contribuinte, responsável pelos serviços de armazenagem e de embarque das 
mercadorias, opera com produtos próprios e também presta serviços da 
mesma natureza a terceiros, o crédito das contribuições no regime não-
cumulativo em relação à prestação de serviços está contemplado nos arts. 3º, 
II, das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, devendo o crédito ser apurado por 
meio de rateio, tomando-se como parâmetro o percentual das mercadorias de 
terceiros em relação ao volume total das mercadorias movimentadas durante 
o mês pelo estabelecimento. 
INSUMOS. SERVIÇOS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
"CODESP". 
Não comprovada a vinculação dos gastos incorridos com a CODESP na 
prestação de serviços de embarques de mercadorias de terceiros, fica 
mantida a glosa da fiscalização. 
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. AQUISIÇÃO DE 
PARTES E PEÇAS. 
Os serviços de manutenção de máquinas e equipamentos e a aquisição de 
partes e peças só geram direito ao crédito quando esses gastos possam ser 
enquadrados como custo de produção. 
DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO. VAGÕES. 
Os encargos de depreciação do ativo imobilizado só geram direito ao crédito 
das contribuições no regime não-cumulativo quando vinculados a bens 
diretamente empregados na produção. Tratando-se de bens empregados no 
transporte de produtos acabados entre a fábrica e o porto, a depreciação dos 
vagões não gera direito a crédito. 
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. APROVEITAMENTO. 
Com o advento da Lei nº 10.925/2004 o crédito presumido da agroindústria 
deixou de se submeter à tríplice forma de aproveitamento estabelecida no 
art. 5º, §§ 1º e 2º da Lei nº 10.637/02 e no art. 6º, §§ 1º e 2º da Lei nº 
10.833/03, só podendo ser utilizado para o abatimento das contribuições 
devidas por operações no mercado interno. 
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. 
ÔNUS DA PROVA. 
Cabe ao contribuinte o ônus da prova dos fatos jurígenos do direito oposto à 
administração tributária. 
Recurso voluntário provido em parte. 

 

Diante de todos esses julgados, conclui-se que o conceito de insumo para criação de 

créditos para PIS e COFINS deverá ser analisado caso a caso, só podendo ser considerado 

crédito, aquilo que é essencial para atividade daquela empresa determinada. 

 

Dentro dessa nova ótica e incorporando os modernos processos tecnológicos 
que integram o atual sistema de industrialização e circulação de bens e 
serviços, o conceito de insumo está intimamente ligado às despesas pagas 
pela pessoa jurídica e que compõem o custo operacional inerente à atividade-
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fim desenvolvida pela empresa que irá propiciar a receita bruta, base de 
cálculo do PIS/COFINS não cumulativo.  
(...) 
Sobre os valores dessas despesas representativas de insumo devem-se 
calcular os créditos a serem compensados, mediante a aplicação de alíquota 
respectiva. (HARADA; 2015, p.211). 

 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) apreciou as Instruções Normativas da Receita 

Federal pelo Recurso Especial n° 1.246.317/MG: 

 

[…] são ilegais o art. 66, §5º, I, “a” e “b”, da Instrução Normativa 
SRF n. 247/2002 – Pis/Pasep (alterada pela Instrução Normativa SRF 
n. 358/2003) e o art. 8º, §4º, I, “a” e “b”, da Instrução Normativa SRF 
n. 404/2004 – Cofins, que restringiram indevidamente o conceito de 
“insumos” previsto no art. 3º, II, das Leis n. 10.637/2002 e n. 
10.833/2003, respectivamente, para efeitos de creditamento na 
sistemática de não-cumulatividade das ditas contribuições. 
 

Verifica-se que o STJ declarou como ilegais as Instruções Normativas que 

restringiam o alcance do crédito de PIS e da COFINS, mantendo a linha de raciocínio do 

CARF, de que é considerado insumo tudo aquilo essencial para a atividade da empresa. 

Embora tanto o CARF quanto o STJ entenderam que para apuração de créditos de 

PIS e COFINS não cumulativos existe um regime de apuração próprio, afastando tanto o 

entendimento utilizado no ICMS e IRPJ. 

Entretanto é verdade que a última palavra sobre o tema será dado pelo Supremo 

Tribunal Federal – STF que reconheceu repercussão geral ao tema no RE n° 790928 que trata 

sobre o tema: 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. 
PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. ART. 195, § 12, 
CF/88. PIS. COFINS. ARTIGO 3º, NOTADAMENTE INCISO II E 
§§ 1º E 2º, DAS LEIS Nºs 10.833/2003, 10.637/2002. ARTIGO 31, § 
3º, DA LEI Nº 10.865/2004. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA E 
TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL 
RECONHECIDA. 
(AgInt nos EDcl no AREsp 790.928/DF, Rel. Ministra MARIA 
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, 
DJe 21/03/2017). 

 

Conclui-se que, o conceito de insumo para fins de creditamento de PIS e COFINS 

não é um tema pacificado, onde o Fisco Federal busca sempre uma linha de raciocínio mais 

estrita para conceito de créditos para PIS/COFINS, enquanto o contribuinte busca um sentido 

mais amplo para esse conceito. 
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Fato é que os empresários não podem aguardar a decisão da Suprema Corte e por 

isso, farão a interpretação do que é insumo para fim de creditamento de PIS e COFINS de 

acordo com o critério da essencialidade dos serviços tomados ou das mercadorias adquiridas 

para a produção 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conceito de insumo para ocorrência de créditos é de suma importância para toda e 

qualquer empresa, vez que esses valores são astronômicos e influenciam diretamente no cofre 

destas. 

Um conceito mais restrito resultaria em menos crédito, portanto a empresa não iria se 

conseguir compensar todo gasto que tem com PIS e COFINS, não evitando o efeito cascata. 

Já um conceito mais amplo, influenciaria diretamente nos cofres da empresa, vez que esta 

conseguiria utilizar mais créditos e assim ajudando fechar sua contabilidade. 

Não há consenso entre os doutrinadores ou julgadores administrativos e judiciais 

sobre o conceito de insumo para fim de creditamento de PIS e COFINS regime não 

cumulativo. 

No entanto, nota-se pela evolução das decisões administrativas e judiciais a eleição 

da essencialidade do serviço tomado ou do produto adquirido para o desenvolvimento da 

atividade empresarial como fator balizador para a tomada ou não do crédito das contribuições. 

Implica dizer que para o PIS e a COFINS no regime não cumulativo, não se adotou 

critérios já existentes como o regime de apuração do ICMS e do IRPJ, mas sim criou-se um 

novo critério de validação para a tomada de créditos, qual seja, a essencialidade do serviço ou 

do produto para a atividade empresarial. 

Entretanto, tal tema só será pacificado quando o Supremo Tribunal Federal der a 

palavra final sobre o tema. 
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