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Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça realizou, sob a ótica da sistemática dos 

recursos repetitivos, julgamento de Recurso Especial que tencionava definir o conceito 

de “insumo” para efeito da atribuição de créditos da COFINS e do PIS não-cumulativos. 

 

Já devidamente disponibilizado o acórdão, os profissionais do Direito sobre ele se 

debruçam para extrair, da forma mais precisa possível, os parâmetros que deverão guiar 

o contribuinte a partir de então (e, inclusive, subsidiar eventual aproveitamento 

extemporâneo de créditos) e aferir se restam, ainda, pontos passíveis de serem 

elucidados pelo Judiciário.  

 

É certo que não se espera remanescerem maiores dúvidas de um julgado realizado sob o 

viés transcendente que pauta a aludida sistemática processual. Porém, a realidade 

concreta envolvendo temas com a complexidade deste pode revelar o contrário. 

 

Buscando auxiliar na compreensão do que efetivamente restou decidido realizamos, a 

seguir, uma síntese dos votos formalizados por cada Ministro e, após, fazemos breves 

comentários.   

 

Durante seu voto o Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA tece considerações a respeito 

dos limites da tributação sobre o consumo, concluindo que os impostos respectivos 

devem ser subtraídos da riqueza gerada pela atividade produtiva que, por sua vez, induz 

ao consumo, não podendo onerar a própria capacidade de investimento (ou o 

patrimônio), sob pena de destruir a própria fonte da riqueza tributável. E, ao fazer 

alusão aos custos de tal atividade, afirma: 

 

“Assim ocorre quando se monta uma planilha de custos industriais, por 

exemplo, na qual devem ser incluídos todos os dispêndios para produzir, 

inclusive os dispêndios relativos aos tributos e contribuições; contudo, essa 

planilha, para não ser uma peça de ficção, deverá incluir os créditos e os 

creditamentos que incorrem no processo, não importando, para esse efeito, a 

sua origem ou fonte, nem se pertencem as aquisições de insumos físicos ou 

imateriais, diretos ou indiretos, pois o que importa, para esse fim, é que oneram 

a produção e este deve ser o critério preponderante da sua compreensão.” 

 

Mais adiante rememora a matriz constitucional que impele, à COFINS e ao PIS, a 

chamada regra não cumulativa, ressaltando seu caráter de racionalização do sistema. 
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O creditamento no IPI e no ICMS – digo isso apenas para recordar – vincula-se 

ao quantum recolhido nas operações anteriores porque os fatos geradores 

desses impostos são, respectivamente, a industrialização e a circulação 

comercial de mercadorias ou alguns serviços. No caso do PIS/COFINS, o 

creditamento consiste em verdadeiro ou autêntico desconto, pois essas 

contribuições têm por fato gerador o próprio faturamento da empresa ou da 

entidade a ela equiparada; a distinção é formidavelmente gritante, como se 

percebe. 

28. E essa é a pedra-de-toque para afastar a confusão que comumente havia 

entre o creditamento do IPI e o creditamento do PIS/COFINS. No primeiro 

caso, o tributo incide sobre o produto, então o crédito efetivamente decorre dos 

insumos; no segundo caso, vê-se que o tributo incide sobre o faturamento, então 

o crédito deve decorrer – e somente pode decorrer – das despesas, sendo essa 

conclusão de clareza ofuscante ou brilhante como a do sol nordestino. 

 

Critica, ainda, o critério da essencialidade adotado em julgado da lavra do Ministro 

CAMPBELL, por ser demasiado subjetivo e filosófico. Considera, por outro lado, que o 

crédito das contribuições “deve compreender todas as despesas diretas e indiretas do 

contribuinte, abrangendo, portanto, as que se referem à totalidade dos insumos, não 

sendo possível, no nível da produção, separar o que é essencial (por ser físico, por 

exemplo), do que seria acidental, em termos de produto final” 

 

Em seguida, porém, reproduz e adere ao voto da Ministra REGINA HELENA COSTA 

(o fez posteriormente, em debates orais, embora o voto respectivo tenha sido inserido 

temporalmente antes do da Ministra) que, em síntese, concluiu:  

 

Diante de tal quadro, impõe-se concluir pela ilegalidade da disciplina de 

creditamento estatuída pelas Instruções Normativas SRF ns. 247, de 2002, e 

404, de 2004. 

Nesse cenário, penso seja possível extrair das leis disciplinadoras dessas 

contribuições o conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou 

relevância , vale dizer, considerando-se a importância de determinado item – 

bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica 

desempenhada pelo contribuinte, tal como já expressei, no TRF da 3a Região, 

no julgamento das Apelações Cíveis em Mandado de Segurança ns. 0012352-

52.2010.4.03.6100/SP e 0005469-26.2009.4.03.6100/SP, respectivamente em 

15.12.2011 e 31.05.2012. 

 

O próximo a votar, Ministro MAURO CAMPBELL, reproduz manifestação sua no 

Resp. n.º 1.246.317/MG, calcado nas seguintes premissas: 

 

1) Não seria possível que “... que a sistemática do Pis/Pasep e Cofins não-

cumulativos colha o mesmo conceito de "insumos" adotado pela legislação 

própria do IPI.”, pois “... quando o legislador deseja importar tal conceituação 

de "insumos" para fins de cálculo de benefícios fiscais, o faz expressamente, como 

o fez, v.g., na hipótese do crédito presumido de IPI, como ressarcimento das 

contribuições ao Pis/Pasep e à Cofins, previsto no art. 1º, da Lei n. 9.363/96” 
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2) Distingue a não cumulatividade do IPI daquela inerente à COFINS e ao PIS, 

pois “... na técnica de arrecadação dessas contribuições, não há propriamente 

um mecanismo não-cumulativo, decorrente do creditamento de valores das 

entradas de bens que sofrerão nova incidência em etapa posterior da cadeia 

produtiva, nos moldes do que existe para aquele imposto (IPI)”, sendo a 

importação da sistemática do imposto federal, de imposto contra imposto, 

incompatível com o regime jurídico das contribuições, pois 

 

“... esses tributos não têm sua materialidade restrita apenas aos bens 

produzidos, mas sim à aferição de receitas, cuja amplitude torna inviável 

a sua vinculação ao valor exato da tributação incidente em cada etapa 

anterior do ciclo produtivo”
3
 

 

3) Adota também entendimento de Marco Aurélio Greco, no sentido de que a 

própria legislação instituidora da chamada não-cumulatividade da COFINS e do 

PIS repele o critério físico pelo simples fato de que permite aos serviços gerar 

crédito, como insumos, sem que nesta situação exista um substrato físico para 

tanto. Nas palavras daquele, haverá insumo “... sempre que a atividade ou a 

utilidade forem necessárias à existência do processo ou do produto ou 

agregarem (ao processo ou ao produto) alguma qualidade que faça com que um 

dos dois adquira determinado padrão desejado” 

 

4) Prossegue dizendo que o Doutrinador teria introduzido, com suas considerações, 

os conceitos de essencialidade e necessidade (embora o trecho da obra de Marco 

Aurélio Greco por ele citado fale, também, em relevância); 

 

5) Conclui que as INs editadas pela RFB ultrapassaram os limites das leis 

regulamentadas que, por seu turno, apontam para critérios distintos daqueles 

aplicáveis ao IPI, elevando que, no caso das contribuições, se pretende desonerar 

o próprio processo produtivo (e não a cadeia de circulação de um produto) ou a 

atividade-fim do prestador. Compõe o crédito, pois, tudo aquilo do que dependa 

a existência e a qualidade do produto (segundo Greco). 

 

6) Refuta, de outro giro, o critério mais abrangente segundo o qual os créditos 

corresponderiam aos custos e despesas operacionais da legislação do IR (arts. 

290 e 299 do RIR), utiliza o mesmo argumento usado para afastar a lógica 

pertinente ao IPI, isto é, o legislador não quis, explicitamente, adotar para fins 

do creditamento a legislação do imposto de renda, afirmando, em repetição, que 

não se intenta desonerar o produtor ou prestador, em si, mas o seu processo 

produtivo ou atividade-fim, conforme o caso. 
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vez, deve manter correspondência com a materialidade da hipótese de incidência; assim, sendo a receita a 
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afins, embora simetricamente opostas, vale dizer, despesas versus receitas, ambas alusivas a um todo, e 

não uma unidade (mercadoria). 
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7) Perfaz o que intitula análise teológica das Leis n.ºs 10.637 e 10.833 e da 

jurisprudência para constatar que o termo insumo significa algo mais do que o 

meramente necessário; cita situações específicas nas leis (combustíveis) em que 

se permite o crédito embora inexista relação de emprego direto destes em 

processo produtivo. 

 

8) A partir daí constrói o conceito de essencialidade como algo que mais do que 

mera utilidade ou função em relação ao processo, cuja “... subtração importe na 

impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, obste a 

atividade da empresa, ou implique em substancial perda de qualidade do 

produto ou serviço daí resultante.” E conclui ser o insumo: 

 

1º - O bem ou serviço tenha sido adquirido para ser utilizado na 

prestação do serviço ou na produção, ou para viabilizá-los (pertinência 

ao processo produtivo); 

2º - A produção ou prestação do serviço dependa daquela aquisição 

(essencialidade ao processo produtivo); 

 

Em seu voto-vista a Ministra REGINA HELENA COSTA afirma que a não-

cumulatividade seria fruto da própria aplicação do princípio da capacidade 

contributiva
4
. Para o IPI e ICMS ela evitaria a tributação em cascata (imposto sobre 

imposto), deduzindo-se o valor cobrado anteriormente daquele devido, na sequência da 

cadeia de circulação, enquanto que, para as contribuições, a técnica deveria ser diversa 

(base contra base), pois elas “... não têm conexão direta com determinado produto ou 

mercadoria ...". 

 

Por isso conclui, na linha dos demais Ministros, que a regulamentação da RFB quanto 

ao conceito de insumo não guarda relação com a natureza da não-cumulatividade legal 

das exações em apreço, extravasando, assim, a norma legal. 

 

Adota um conceito de insumo “... segundo os critérios da essencialidade ou relevância, 

vale dizer, considerando-se a importância de determinado item – bem ou serviço – para 

o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte” 

 

Reproduz lição de Greco
5
: 
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DJe-240 DIVULG 06-12-2012 PUBLIC 07-12-2012). Todavia, a teor do voto da Min. Regina Helena 

Costa, a análise não se restringe ao campo infraconstitucional, mormente porque ao tratar do sistema de 

creditamento das contribuições, estar-se-á a exercer critério de apuração de sua própria base de cálculo, 

diretamente ligada ao campo de incidência constitucionalmente delineado (apurado linhas abaixo). 

E, segundo, que que qualquer análise restritiva sobre o creditamento para apuração da base do PIS e 

COFINS seria ilícita, pois afastada estaria a aplicabilidade do artigo 111, I e II, do CTN.  
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RFDT, Belo Horizonte, n. 34, jul./ago. 2008, p. 6 
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Se o bem adquirido integra o desempenho da atividade, ainda que em 

fase anterior à obtenção do produto final a ser vendido, e assume a 

importância de algo necessário à sua existência ou útil para que possua 

determinada qualidade, então o bem estará sendo utilizado como insumo 

daquela atividade (de produção, fabricação), pois desde o momento de 

sua aquisição já se encontra em andamento a atividade econômica que – 

vista global e unitariamente – desembocará num produto final a ser 

vendido. 

 

Destaca, então, as três linhas de entendimento no STJ: (i) mais ampla (como no voto do 

Ministro NAPOLEÃO), equiparável à custos e despesas para fins do IR; (ii) 

intermediária, em que prevalecem os critérios da essencialidade e pertinência
6
 (este 

último, segundo interpreta a Ministra, diz com a aplicação direta ou indireta no processo 

produtivo) e (iii) restrita, defendida pela PFN e similar à adotada para fins de concessão 

de créditos do IPI. 

 

Define, logo após, os conceitos de essencialidade e relevância, da seguinte forma: 

 

É essencial “o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o 

serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da 

execução do serviço , ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, 

quantidade e/ou suficiência.” 

 

Por seu turno, há relevância quando o item, “... embora não indispensável à elaboração 

do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja 

pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de 

fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição 

legal (v.g., equipamento de proteção individual – EPI), distanciando-se, nessa medida, 

da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da 

aquisição na produção ou na execução do serviço.”
7
 

 

No seu voto, de cunho mais restritivo como adiantado no pronunciamento da Ministra 

REGINA HELENA, o Ministro OG FERNANDES afirma inicialmente sua posição 

nestes termos: 

 

                                                      
6
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7
 Teria a Ministra limitado o direito ao crédito no que se refere, exclusivamente, a receitas oriundas da 

atividade típica do contribuinte ? Esse conceito (atividade típica) foi empregado pelo próprio STF em 

alguns casos e, teoricamente, se adotado para aquele fim, impossibilitaria a uma empresa siderúrgica que 

se aproprie de crédito de algum input do qual resulte, por exemplo, receita financeira (i.e., os juros pagos 

em captação interna ou externa de capital em face da receita de aplicação financeira do mesmo). 

Seguindo-se a lógica presente na construção de seu voto, a qual, como vimos, eleva a sobreposição do 

princípio da capacidade contributiva como informador da metodologia de creditamento das contribuições, 

quer nos parecer que há espaço para admitir este direito de crédito também na hipótese comentada. 
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O legislador optou por considerar "insumos" apenas serviços e bens relacionados 

diretamente à prestação de serviços ou produção ou fabricação de bens, à 

semelhança do que se tem definido atualmente para o aproveitamento de 

créditos de IPI e do ICMS no sistema da não cumulatividade. Fosse outra a 

intenção do legislador ordinário, teria ele feito as ressalvas necessárias, 

sobretudo em razão da diferença existente entre as hipóteses de incidência 

daqueles impostos (IPI e ICMS) e aquelas adotadas para o PIS e a COFINS. 

Conclui-se que referidas leis acolheram o conceito de "insumos" comumente 

utilizado para o IPI e ICMS na sistemática não cumulativa. 

 

Com fundamento da exposição de motivos da então MP n.º 66/02 (convertida na Lei n.º 

10.637), ampara sua tese no fato de que a interpretação da lei deve ser, no caso, 

restritiva pois do contrário teríamos um creditamento por demais amplo que contraria, 

na sua visão, a intenção do legislador não seria promover a desoneração das 

contribuições mas, sim, manter o nível de arrecadação. 

 

Após esclarecer que o fato de a lei ter autorizado a apropriação de créditos oriundos de 

bens de uso e consumo não denota alargamento do conceito de insumos, pois não teria 

sido esta a intenção do legislador, como exposto acima, sustenta que “não é dado ao 

Poder Judiciário, a título de interpretação, atuar como legislador positivo, a fim de 

estabelecer abrangência mais ampla a conceitos utilizados na legislação tributária, de 

maneira a estender vantagens, sobretudo quando não foi essa a política legislativa.” 

 

Termina fazendo alusão ao caráter universal da Previdência Social e ao fato de que a 

interpretação mais ampla quanto ao conceito de insumos acabaria por prejudicar 

importantes ações sociais. Sua conclusão final é: 

 

As Instruções Normativas SRF n. 247/2002 e n. 404/2004 apenas explicitam o 

conceito de insumos previsto nas Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003, sem 

qualquer escopo restritivo dessas normas legais. 

 

O Ministro BENEDITO GONÇALVES se limitou a dizer que “... as Instruções 

Normativas SRF 247/2002 e SRF 404/2004 não restringiram o conceito de insumo, mas 

apenas explicitaram a definição deste termo, que já se encontrava previsto nas Leis 

10.637/2002 e 10.833/2003, de modo que o critério para a obtenção do creditamento, 

apresentado nesses instrumentos normativos, é que os bens e serviços empregados 

sejam utilizados diretamente sobre o produto em fabricação.” 

 

A Ministra ASSUSETE MAGALHÃES adere ao voto do Ministro CAMPBELL, cujos 

termos considera “... suficientes para justificar porque são ilegais o § 5º, I, a e b, do art. 

66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, na redação dada pela Instrução Normativa 

SRF 358/2003, e o § 4º, I, a e b, do art. 8º da Instrução Normativa SRF 404/2004, 

demonstrando as razões para não aplicar, para os fins do presente processo, o conceito 

restritivo de insumo, previsto na legislação do IPI” 

 

Realiza análise análoga a do Ministro CAMPBELL no sentido de que a própria 

legislação assegura créditos relacionados a combustíveis e lubrificantes, os quais “... 

nem sempre são diretamente empregados no produto final”, como forma de concluir 

pela desnecessidade de o insumo ter contato físico com o produto em elaboração. 
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Diz que o termo insumo encerra um conceito jurídico indeterminado, que pressupõe a 

existência (a) de uma zona de certeza; (b) uma zona de incerteza (“halo conceitual”) e 

(c) uma zona de certeza negativa - o que certamente não se adere ao conceito.  

 

E no âmbito da chamada zona de incerteza é que se deve debruçar o intérprete. 

 

Ela também se socorre à doutrina de Marco Aurélio Greco, para quem “... o critério a 

ser aplicado, portanto, apóia-se na inerência do bem ou serviço à atividade econômica 

desenvolvida pelo contribuinte (por decisão sua e/ou por delineamento legal) e o grau 

de relevância que apresenta para ela. Se o bem adquirido integra o desempenho da 

atividade, ainda que em fase anterior à obtenção do produto final a ser vendido, e 

assume a importância de algo necessário à sua existência ou útil para que possua 

determinada qualidade, então o bem estará sendo utilizado como insumo daquela 

atividade (de produção, fabricação), pois desde o momento de sua aquisição já se 

encontra em andamento a atividade econômica que – vista global e unitariamente – 

desembocará num produto final a ser vendido ("Conceito de insumo à luz da legislação 

de PIS/COFINS". In Revista Fórum de Direito Tributário - RFDT, ano 6, n. 34, jul/ago. 

2008. págs. 9-30, Belo Horizonte: Fórum).”   

 

Realiza um exame comparativo entre os votos dos Ministros CAMPBELL e REGINA 

HELENA, enfatizando que essa ultima teria bem esclarecido a diferença entre os 

critérios de pertinência e de relevância, expondo o seguinte: 

 

É esclarecedor o voto da Ministra REGINA HELENA COSTA, no sentido de que 

o critério da relevância revela-se mais abrangente e apropriado do que o da 

pertinência, pois a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é 

identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do 

próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja 

pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na 

fabricação de fogos de artificio difere daquele desempenhado na agroindústria), 

seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI)  

 

E, em seu dispositivo, se dá por convencida “... da posição intermediária sobre o 

assunto, adotada pelos Ministros REGINA HELENA COSTA e MAURO CAMPBELL 

MARQUES”, considerando a retificação de voto deste último, que igualmente aderiu à 

corrente esposada pela Ministra. 

 

Em sua retificação de voto o Ministro CAMPBELL se alinha ao critério da relevância 

sustentado pela Ministra REGINA HELENA, especificamente por entender que os seus 

pressupostos (pertinência e essencialidade) deixavam de lado o crédito decorrente de 

gastos impostos como dever legal (EPI)
8
 

 

                                                      
8
 Contudo, após ouvir atentamente ao voto da Min. Regina Helena, sensibilizei-me com a tese de que a 

essencialidade e a pertinência ao processo produtivo não abarcariam as situações em que há imposição 

legal para a aquisição dos insumos (v.g., aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI). Nesse 

sentido, considero que deve aqui ser adicionado o critério da relevância para abarcar tais situações, isto 

porque se a empresa não adquirir determinados insumos, incidirá em infração à lei. Desse modo, 

incorporo ao meu as observações feitas no voto da Min. Regina Helena especificamente quanto ao ponto, 

realinhando o meu voto ao por ela proposto. 
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Entende, de outro lado, que seu voto e o da Ministra REGINA HELENA apresentam 

mera incongruência entre signos e significados, pois a tese que advogou contempla, 

também, o critério da relevância, que diz respeito aos bens e serviços que viabilizam o 

processo produtivo e a prestação de serviços, empregados indiretamente naqueles e cuja 

subtração comprometa a qualidade do produto ou serviço.  

 

E afirma estar contida neste critério a despesa com equipamentos de proteção individual 

(EPI), pois sua subtração, ao cabo, obsta a própria atividade da empresa, por se tornar 

ilegal.    

 

Continua e classifica como essenciais todos os bens e serviços que, empregados direta 

ou indiretamente no processo produtivo ou prestação de serviços, os viabiliza, sendo sua 

subtração impeditiva à própria produção ou prestação.  

 

E, por fim, insiste e esclarece ser a pertinência o juízo pelo qual determinado bem ou 

serviço é relativo a processo produtivo ou prestação de serviço, sem necessariamente 

viabilizá-lo, seja empregado direta ou indiretamente naqueles, cuja subtração impede a 

produção ou prestação, enfim, a própria atividade empresarial. 

 

Esse arremate fina do Ministro CAMPBELL nos parece trazer certa confusão para fins 

de um apanhado geral da decisão, pois embora afirme que seus conceitos (pertinência e 

essencialidade) se identificam com os da Ministra REGINA HELENA, temos que: 

 

 Primeiro, utiliza seus critérios de modo cumulativo (pertinência e 

essencialidade, somada depois à relevância), sendo que os requisitos da Ministra 

são alternativos (essencialidade ou relevância). 

 

 Segundo, ao tratar da pertinência, em sua última retificação de voto, procura 

alcançar aquilo que não viabiliza, em si, um processo ou prestação, mas cuja 

subtração obsta a atividade. Há, a meu ver, certa contradição em termos pois, 

sabidamente, se algo não é responsável por tornar viável, factível materialmente, 

quer seja a produção, quer seja a prestação, naturalmente sua subtração não 

os prejudica, intrinsecamente. Poderia, isto sim, implicar perda de qualidade, 

mas, neste ponto, haveria confusão entre os critérios de relevância e pertinência, 

o que nos leva à conclusão de que este último pressuposto é absorvido pelo 

anterior. 

 

Prevalece, neste sentido, o critério da essencialidade que se submete ao chamado teste 

da subtração para fins de determinar se um bem ou serviço é insumo de dado 

contribuinte, ou seja, se a resposta à indagação for negativa (não há produção ou 

prestação), haverá direito ao crédito. 

 

Apesar da expressa definição da Ministra relatora para o acórdão quanto a esse termo 

(“não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, 

integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva 

(v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado 

na agroindústria), seja por imposição legal”), ela não dita um parâmetro preciso - como 

no caso da essencialidade avaliada segundo o método da subtração -, eis que se vale de 

variação do verbo “integrar” que, smj, nada define por si só. 
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Fazendo uma análise contextualizada de todos os votos que, no todo ou em parte, se 

alinharam ao da Ministra REGINA HELENA, podemos observar que há consenso no 

tocante ao fato de que os insumos podem ser assim caracterizados mesmo sem integrar 

o produto final ou com ele manter contato físico, desgastando-se (eis que afastada a 

sistemática aplicável ao IPI). Neste sentido, há que se embutir no conceito de relevância 

a aplicação de itens no processo produtivo ou prestação de serviços que, longe de 

tornarem materialmente possível o processo ou prestação, permitem que em um ou 

outro caso se alcancem metas de qualidade ou conformidade legal, exigidas por 

terceiros ou pelas autoridades públicas. 

 

A par das despesas com equipamentos de proteção, individual ou coletiva, impostos por 

força da legislação do trabalho, seriam igualmente relevantes os gastos relacionados a 

tratamentos ambientais de resíduos, por exemplo. 

 

Mas o que essa decisão aparentemente não soluciona é a questão do direito de crédito 

advindo de despesas com itens que não representam, ao menos na sua acepção clássica, 

bens e serviços. Como exemplo citamos os casos de cessão de direitos, que não se 

amoldam quer seja ao conceito de bens, quer seja de serviços, entendimento este que 

levou a RFB a reconhecer a não incidência da COFINS e PIS, na importação
9
.    

 

Nestas situações existe, apenas, uma tolerância quanto ao usufruto de bem imaterial ou 

direito, nas hipóteses acima. 

 

Não há uma preocupação demonstrada pela posição majoritária quanto a esse ponto, 

especificamente, valendo ressaltar que somente o Ministro NAPOLEÃO NUNES 

MAIA abordou, tangencialmente, o tema, mas sob o viés da equiparação da sistemática 

de crédito àquela pertinente à apuração de despesas e custos dedutíveis para o Imposto 

de Renda, desapegada que está dos termos “bens” e “serviços”. 

 

Também aqui a tarefa é inferir pelo conteúdo dos votos prevalentes se a decisão é 

omissa sobre o tema ou, ao revés, efetivamente alcança essa problemática.  

 

É fato que as conclusões apresentadas pelos Ministros que capitanearam a posição 

vencedora - MAURO CAMPBELL e REGINA HELENA COSTA - privilegiam critério 

que não se apoia na congruência física entre produtos (própria do IPI).  

 

De outro giro, as Leis n.ºs 10.637 e 10.833 expressamente estipularam os setores que 

estariam excluídos da sistemática não-cumulativa
10

. 

                                                      
9
 Solução de Consulta COSIT n.º 71/2015. 

10
 Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes anteriormente a esta Lei, 

não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1º a 8º: 

        I - as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da Lei no 9.718, de 1998, e na Lei no 

7.102, de 20 de junho de 1983; 

        II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou 

arbitrado; 

        III - as pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES; 

        IV - as pessoas jurídicas imunes a impostos; 

        V - os órgãos públicos, as autarquias e fundações públicas federais, estaduais e municipais, e as 

fundações cuja criação tenha sido autorizada por lei, referidas no art. 61 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição; 

        VI - sociedades cooperativas, exceto as de produção agropecuária, sem prejuízo das deduções de 

que trata o art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e o art. 17 da Lei n. 
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10.684, de 30 de maio de 2003, não lhes aplicando as disposições do § 7º do art. 3º das Leis nos 10.637, 

de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e as de consumo;  

        VII - as receitas decorrentes das operações: 

        a) referidas no inciso IV do § 3º do art. 1º;  

        b) sujeitas à substituição tributária da COFINS; 

        c) referidas no art. 5º da Lei n.º 9.716, de 26 de novembro de 1998; 

        VIII - as receitas decorrentes de prestação de serviços de telecomunicações; 

        IX - as receitas decorrentes de venda de jornais e periódicos e de prestação de serviços das 

empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens;  

        X - as receitas submetidas ao regime especial de tributação previsto no art. 47 da Lei no 10.637, de 

30 de dezembro de 2002; 

        XI - as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de 2003: 

       a) com prazo superior a 1 (um) ano, de administradoras de planos de consórcios de bens móveis e 

imóveis, regularmente autorizadas a funcionar pelo Banco Central; 

        b) com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço 

predeterminado, de bens ou serviços; 

        c) de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços 

contratados com pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou 

suas subsidiárias, bem como os contratos posteriormente firmados decorrentes de propostas 

apresentadas, em processo licitatório, até aquela data; 

        XII - as receitas decorrentes de prestação de serviços de transporte coletivo rodoviário, 

metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros; 

       XIII - as receitas decorrentes de serviços:         

        a) prestados por hospital, pronto-socorro, clínica médica, odontológica, de fisioterapia e de 

fonoaudiologia, e laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas; e       

        b) de diálise, raios X, radiodiagnóstico e radioterapia, quimioterapia e de banco de sangue;        

        XIV - as receitas decorrentes de prestação de serviços de educação infantil, ensinos fundamental e 

médio e educação superior. 

        XV - as receitas decorrentes de vendas de mercadorias realizadas pelas pessoas jurídicas referidas 

no art. 15 do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976;  

        XVI - as receitas decorrentes de prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, 

efetuado por empresas regulares de linhas aéreas domésticas, e as decorrentes da prestação de serviço 

de transporte de pessoas por empresas de táxi aéreo;       

        XVII - as receitas auferidas por pessoas jurídicas, decorrentes da edição de periódicos e de 

informações neles contidas, que sejam relativas aos assinantes dos serviços públicos de telefonia 

       XVIII – as receitas decorrentes de prestação de serviços com aeronaves de uso agrícola inscritas no 

Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB); 

        XIX – as receitas decorrentes de prestação de serviços das empresas de call center, telemarketing, 

telecobrança e de teleatendimento em geral 

        XX - as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil;        

        XXI – as receitas auferidas por parques temáticos, e as decorrentes de serviços de hotelaria e de 

organização de feiras e eventos, conforme definido em ato conjunto dos Ministérios da Fazenda e do 

Turismo.       

        XXII - as receitas decorrentes da prestação de serviços postais e telegráficos prestados pela 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; 

        XXIII - as receitas decorrentes de prestação de serviços públicos de concessionárias operadoras de 

rodovias;     

        XXIV - as receitas decorrentes da prestação de serviços das agências de viagem e de viagens e 

turismo.      

        XXV - as receitas auferidas por empresas de serviços de informática, decorrentes das atividades de 

desenvolvimento de software e o seu licenciamento ou cessão de direito de uso, bem como de análise, 

programação, instalação, configuração, assessoria, consultoria, suporte técnico e manutenção ou 

atualização de software, compreendidas ainda como softwares as páginas eletrônicas.  

        XXVI - as receitas relativas às atividades de revenda de imóveis, desmembramento ou loteamento de 

terrenos, incorporação imobiliária e construção de prédio destinado à venda, quando decorrentes de 

contratos de longo prazo firmados antes de 31 de outubro de 2003; 

        XXVII - (VETADO) 

        XXVIII - (VETADO);        
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A intenção da lei é clara: se determinado setor da economia não está representado nos 

incisos dos artigos 9º e 10º, respectivamente, das leis em referência, invariavelmente em 

relação à ele devem os artigos 3º, V, dos mesmos diplomas, ser interpretados de modo a 

terem aplicabilidade na prática, pois não há sentido em incluí-lo (o setor) na sistemática 

e alijar seus insumos específicos e particulares do direito ao crédito.  

 

O que ofenderia até mesmo o objetivo declarado no sentido de manter o nível de 

arrecadação com o PIS e a COFINS, pois o aumento nominal das alíquotas, aliado à 

impossibilidade de tomada de créditos na mesma proporção representada por aquele, 

ensejará inevitável incremento do ônus fiscal. 

 

Imaginemos, por exemplo, uma empresa do mercado fonográfico que necessita, para 

exercer seu mister, usufruir de direitos autorais de terceiros, os quais, para disponibilizá-

los, exige daquele primeiro o pagamento de royalties, sem os quais não pode - por 

impeditivo legal -, exercer a atividade franqueada. A prevalecer entendimento segundo 

o qual somente serviços, propriamente ditos, e bens, gerariam crédito estar-se-ia na 

prática apartando parcialmente do regime não-cumulativo setor que não consta nas 

exceções legais, ainda que esse “insumo” atenda evidentemente ao requisito da 

essencialidade consagrado no STJ, segundo descrito linhas atrás.  

 

Não se pode desconsiderar, ainda, que relativamente à COFINS e o PIS, na importação, 

é assegurada pelo artigo 15, § 6º, da Lei n.º 10.865
11

, o direito ao crédito pela cessão de 

direitos autorais provenientes do exterior.  

 

Exige-se, é verdade, que tenha ocorrido o pagamento das contribuições, na importação, 

o que aparenta certo contrassenso considerando-se anterior manifestação da RFB no 

sentido da não incidência das exações na importação
12

. 

 

Não nos parece adequado ou razoável privilegiar aqueles que licenciam direitos autorais 

no exterior, em detrimento dos que o fazem em território nacional, inclusive por 

representar um desestímulo à indústria fonográfica nacional, contrariando diretriz 

constitucional
13

.  

 

                                                                                                                                                           
        XXIX - as receitas decorrentes de operações de comercialização de pedra britada, de areia para 

construção civil e de areia de brita.     

        XXX - as receitas decorrentes da alienação de participações societárias. 
11 Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, nos 

termos dos arts. 2º e 3º das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 

2003, poderão descontar crédito, para fins de determinação dessas contribuições, em relação às 

importações sujeitas ao pagamento das contribuições de que trata o art. 1º desta Lei, nas seguintes 

hipóteses:         

(...) 

II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de 

bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustível e lubrificantes; 

(...) 

§ 6º O disposto no inciso II do caput deste artigo alcança os direitos autorais pagos pela indústria 

fonográfica desde que esses direitos tenham se sujeitado ao pagamento das contribuições de que trata 

esta Lei. 
12

 Novamente, a Solução COSIT n.º 71/2015. 
13

 Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da 

cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. 
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Ademais essa interpretação preserva a própria ideia embutida na manifestação da 

Ministra REGINA HELENA quando esta faz alusão ao item que “... integre o processo 

de produção (...) pelas singularidades de cada cadeia produtiva ...”, vale dizer, não se 

pode simplesmente ignorar uma cadeia produtiva que estrutura suas despesas na 

aquisição de direitos de uso, por exemplo, sendo esse o signo particular que permeia o 

setor. 

 

Felizmente, neste específico ponto nos parece que o próprio Conselho Administrativo 

de Recursos Fiscais, através de sua Câmara Superior, se alinha com o melhor 

entendimento, através de decisão ainda a ser formalizada e disponibilizada (Acórdão n.º 

9303-006.604). 

 

Enfim, embora não se possa negar o caráter de certa forma esclarecedor do julgado do 

STJ sobre este tema, não devemos ter, por outro lado, a ilusão de que as controvérsias 

restam todas solvidas. 

 

Além da questão pontual acima, haverá uma infinidade de situações que podem, ou não, 

atrair o critério da relevância definido pelo Tribunal, conforme os elementos de fato e 

prova aferidos em cada caso. Isso sem dúvida mantém certo estado de insegurança 

jurídica e o potencial de judicialização do tema, ambos efeitos reprováveis.  

 

A solução, a nosso ver, passa pela consolidação das contribuições em uma só - 

agregando-se, ainda, outras incidências sobre o consumo -, garantindo a apropriação de 

um crédito verdadeiramente financeiro segundo a regra do imposto contra imposto. 

 

Deveria ser este um dos objetivos primários de nossos legisladores. Nos cabe, como 

verdadeiros destinatários do ônus fiscal sobre o consumo - transferido que é ao longo da 

cadeia pelo mecanismo da formação dos preços -, alertar, acompanhar e cobrar os 

representantes eleitos neste sentido. Aqui vale lembrar, por fim, que se aproximam as 

eleições gerais que poderiam servir de marco para a mobilização nacional em prol da 

tributação mais racional.  


