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Art. 195, § 12 da 
CF (EC 42/03)

Não -
cumulatividade

MP 66/02, 
convertida na Lei 
10.637 – PIS

Transição para 
tributação de 
receita para de 
valor agregado

MP 135/03 –
Convertida na Lei 
10.833 - Cofins

CRÉDITOS DE PIS COFINS
Histórico

Regulamentação: 
IN 247/02 e 
alterações IN 
358/03, 387/04 
(Dacon), IN 404 –
crédito físico (IPI) 

Jurisprudência CARF 
e STJ (caso Anhambi) 
tese da subtração

Pareceres 5/18 e IN 
1911/19

• Físico: Materiais e serviços que se
agregam ao produto (MP, PI e ME) - IPI

• Financeiro: crédito sobre o que foi
tributado nas operações anteriores
Mais assemelhado à legislação do IRPJ

Créditos da não-
cumulatividade 
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Regulamenta a 
apuração, a 
cobrança, a 
fiscalização, a 
arrecadação e a 
administração do 
PIS/COFINS; 
PIS/COFINS-
Importação.

Revoga 53 
Instruções 
Normativas.

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 1.911/19
PANORAMA

Consolida as 
normas relativas a 
infrações e 
penalidades.

Consolida as normas 
sobre obrigações 
acessórias.

• PODE: sistematizar; explicitar e
detalhar o disposto em lei.

• NÃO PODE: inovar
(ex. restrição não prevista em lei)

Ato normativo infralegal
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INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 1.911/19

“A norma se insere na estratégia de simplificação da economia, 
traçada pelo ministro Paulo Guedes, e busca APENAS CONSOLIDAR

em um só lugar toda a legislação, jurisprudência e normas relativas 
ao PIS e à COFINS.”

(Fonte do Governo cf. Valor Econômico)

SERÁ?
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CRÉDITO PIS/COFINS: CUSTO DE AQUISIÇÃO
BENS E SERVIÇOS INSUMOS, BENS DE REVENDA...

Art. 8º (...) a pessoa jurídica pode 

descontar créditos, determinados 

mediante a aplicação da mesma alíquota, 

sobre os valores ...

§ 3º Para efeitos do inciso I, deve ser 

observado que:

(...) II - o ICMS integra o valor do 

custo de aquisição de bens e serviços.

Art. 167. Para efeitos de cálculo dos créditos 

decorrentes da aquisição de insumos, bens 

para revenda ou bens destinados ao ativo 

imobilizado, integram o valor de aquisição 

(...): 

I - o seguro e o frete pagos na aquisição, 

quando suportados pelo comprador; e

II - o IPI incidente na aquisição, quando 

não recuperável.

REVOGADA

IN 404/04
IN 1911/14
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CRÉDITO PIS/COFINS: CUSTO DE AQUISIÇÃO

VALOR DE AQUISIÇÃO PELA IN: 

o FRETE/SEGURO COMPRADOR  

o IPI IRRECUPERÁVEL 

Preço de insumos, bens de revenda e ativo imobilizado = com ICMS na NF

RISCO ATUAL = glosa parcial do crédito de PIS/COFINS a partir de outubro

QUESTIONÁVEL

o violação à não-cumulatividade das contribuições – estrita definição legal

o nem lei, muito menos IN pode alterar o conceito de direito privado

o a sistemática legal tem 2 regras distintas: (i) direito de crédito não-cumulativo e (ii) dever 
de recolhimento das contribuições devidas, descontados os créditos.

MITIGAÇÃO DA PERDA   NA BASE DE CÁLCULO? 

x



DECIDIDO

o Insumo: bem ou o serviço essencial ou ao
menos relevante.

o Declarou ilegais as instruções normativas da
Receita Federal.

o A identificação dos insumos ocorrerá
casuisticamente, considerando-se o processo
produtivo do contribuinte.

o Tese da subtração.

NÃO ANALISADO

STJ – CONCEITO DE INSUMOS

o Insumos com despesas comerciais e administrativas
podem gerar crédito (houve baixa ao tribunal de
origem)?

o Sociedades comerciais podem tomar créditos com
insumos (leading case de um frigorífico)?

o Dispêndios controversos: royalties, propagandas,
terceirização da atividade fim, softwares etc. visto
que precisam ser verificados no caso concreto.

RESP Nº 1.221.170
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✓ Terceirização das atividades de produção de bens destinados à venda e subcontratação de
serviços.

✓ Insumo do insumo.

✓ Bens e serviços utilizados para desenvolvimento interno de intangíveis.

✓ Obrigações decorrentes de lei.

× Inexistência de insumos na atividade comercial.

× “Custos” da qualidade (auditorias e certificação perante entidades especializadas), com exceção
dos testes (depende do caso concreto).

× Gastos posteriores à finalização do processo de produção ou de prestação de serviços, exceto se se
tratar de obrigação legal.

Parecer Normativo COSIT nº 05/18

PIS/COFINS: CONCEITO DE INSUMOS
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Artigo 172 – conceito de insumos

II - bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes, que integram o
processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços e que
sejam considerados insumos na produção ou fabricação de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços.
§3º - Para efeitos do disposto nesta Subseção, considera-se
I - serviço qualquer atividade prestada por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica
mediante retribuição; e
II - bem não só produtos e mercadorias, mas também os intangíveis.

o Possibilidade de crédito de intangíveis que eram registrados como custos ou 
despesas (i.e., não são “ativados” e amortizados): direitos autorais, licenças de 
software, know-how etc.

o Aplicável às discussões em que o processo produtivo não está sujeito ao 
pagamento de ICMS ou ISS. Exemplo: locadoras

CRÉDITO PIS/COFINS: CONCEITO AMPLO DE BENS E SERVIÇOS
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Artigo 172 – conceito de insumos 

“Não são considerados insumos, entre outros:
(...)
Bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos em operações comerciais.”

o Dúvida: e a Sociedade dedicada apenas a operações comerciais (revenda de
mercadorias) não pode se apropriar de créditos referentes a insumos? Ou a
norma considera atividades comerciais que não tenham essas operações como
principal atividade (e.g., departamento comercial de uma indústria):

o Posição dada pela RFB em soluções de consulta

(e.g., SC COSIT 248, de 20 de agosto de 2019)

o Questão a ser analisada pelo STJ.

CRÉDITO PIS/COFINS: SOCIEDADES COMERCIAIS
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“Não são considerados insumos, entre outros:
(...)
Embalagens utilizadas no transporte do produto acabado. (...)

Serviços de transporte de produtos acabados realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica’

Artigo 172– conceito de insumos

INSUMOS POLÊMICOS: GASTOS PÓS-PRODUÇÃO

Artigo 172 – conceito de insumos

“§ 1º Consideram-se insumos, inclusive:
I - bens ou serviços que, mesmo utilizados após a finalização do processo de 
produção, de fabricação ou de prestação de serviços, tenham sua utilização 
decorrente de imposição legal;
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Artigo 172– conceito de insumos

“Não são considerados insumos, entre outros:
(...)
Bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos nas atividades
administrativas, contábeis e jurídicas da pessoa jurídica.

o Softwares que garantem todo o processo de venda online (estoque, logística de
entrega e logística reversa) integram o processo produtivo?

o São insumos os módulos de sistema ERP para indústrias com processo de
produção complexo?

INSUMOS POLÊMICOS: SOFTWARE DE PRODUÇÃO
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STJ TRF3

1 precedente
Segunda Turma 

Decisão desfavorável

(Caso Hering)

Precedentes 
desfavoráveis 

(após repetitivo do STJ)

Contribuintes de 
diversos setores
Westwing Comércio 

Varejista, Dori Alimentos, 
PetSupermarket, Bellman

Nutrição Animal, 
AMBEV, Intermodal 

Brasil Logística e CMB 
Imóveis e Administração 

Condominial.

CARF

DRJ: 1 precedente 
favorável

(Caso Ricardo Eletro)

CARF:  3 precedentes 
favoráveis

(Natura Inovação e 
Tecnologia de Produtos, 
Visa do Brasil e Subway

Systems do Brasil).

INSUMOS POLÊMICOS: PROPAGANDA
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• Ações de marketing para promover os produtos dos 
fabricantes comercializados em seus estabelecimentos. Ricardo Eletro

• Serviços contratados envolviam, diretamente, atividades de 
marketing e propaganda, além de ações relacionadas à promoção 
e ao lançamento dos produtos desenvolvidos.

• Contratos de prestação de serviço (p/ outra sociedade do grupo), 
com previsão de subcontratação (itens objeto do crédito).

Natura Inovação

• Mercado específico de arranjos de pagamento; atividade fim 
incluí o desenvolvimento da sua própria marca

• Conjunto probatório: objeto social, contratos de prestações de 
serviços com seus clientes e notas fiscais.

Visa do Brasil

INSUMOS POLÊMICOS: PROPAGANDA
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Elementos comuns das decisões favoráveis:

o Objeto social da Sociedade

o Conjunto probatório da essencialidade das despesas à atividade econômica.

Reflexões:

o Importância de um laudo ou estudo para comprovar o efetivo incremento
das receitas em decorrência dos dispêndios com propaganda.

o Diferentes modalidades de propaganda com maior ou menor vínculo entre
o dispêndio e a obtenção de receita.

INSUMOS POLÊMICOS: PROPAGANDA 
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o RFB: contrária ao crédito sobre as taxas com cartão de crédito 
(e.g., ADI RFB nº 36/11)

o Cenário jurisprudencial desfavorável: CARF, CSRF, TRF’s e STJ (1
precedente)

▪ CARF: 1 decisão favorável a contribuinte dedicado a venda de ingressos
para eventos e aufere suas receitas principalmente com vendas pagas
com cartões; Julgadores entenderam que o dispêndio seria parte
indissociável e integrante da atividade do contribuinte

o Discussão paralela: possibilidade de excluir o dispêndio da base de cálculo,
TEMA 1024 que será analisado pelo STF (RE 1049811/SE)

INSUMOS POLÊMICOS: GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO
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A NÃO CUMULATIVIDADE AGORA É TEMPORÁRIA?

A evolução criativa da equiparação de prazo prescricional 
quinquenal para litigar contra a Fazenda em direito de utilização 
de créditos básicos decorrentes da não-cumulatividade
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PRAZO PRESCRICIONAL PARA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS
NÃO CUMULATIVIDADE COM PRAZO DE VALIDADE

Art. 161 §2º IN 1911
LIMITAÇÃO TEMPORAL

O direito de utilizar os créditos referidos no caput
prescreve em 5 (cinco) anos contados da data da sua 
constituição 

Art. 1º Decreto 20.910/1932RELEITURA RESTRITIVA

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, 

bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda
federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato 

do qual se originarem
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COMO CHEGAMOS ATÉ AQUI?
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E A JURISPRUDÊNCIA?

“aproveitamento do crédito para 
definir saldos devedores ou credores 
em períodos certos fixados pela lei”

STJ: Créditos de IPI vs Decreto 20.910

0

0

0

Precedentes sobre utilização

Precedentes sobre utilização
(diversos sobre constituição)

Precedentes sobre utilização
(3 sobre constituição)
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RESTRIÇÃO À NÃO CUMULATIVIDADE

Não há hipótese constitucional ou legal que limite 

o princípio da não cumulatividade, especialmente 

sem que tenha existido desídia do contribuinte

ESCRITURAÇÃO DE CRÉDITOS BÁSICOS

Limitação aplicável ao direito de registrar 

créditos básicos regulares e extemporâneos

HABILITAÇÃO PARA DCOMP

Como favor legal, contribuinte deve se ater às 

regras e restrições vigentes à época do pleito

APRESENTAÇÃO DE PER

Outra hipótese que admite restrição por 

inatividade do contribuinte 

OK

OK

OK

NÃO

PRAZOS PRESCRICIONAIS QUINQUENAIS
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COMO FICARIA PARA A RFB O ART. 195, §12 DA CF?

A lei definirá os setores de atividade econômica para os 

quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV 

do caput, serão não-cumulativas

A lei e a IN 1911 definirão os setores de atividade econômica e o
prazo para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos 

I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas
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99%

Estratégias de mitigação

Créditos básicos vs. 
indébito
Apresentação de pleitos
Medidas judiciais

Mapeamento da situação atual

Identificação de créditos
prescritíveis

Colocação de controle

E AGORA, O QUE FAZER?




