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1. INTRODUÇÃO 

 

Em sessão realizada em 24 de abril de 2018, a Primeira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça finalizou o julgamento do Recurso Especial n.º 

1.221.170/PR, analisado sob o rito de recursos repetitivos e cadastrado sob o Tema 

779. 

A expectativa acerca da análise era a bem-vinda pacificação 

jurisprudencial do conceito de insumo para fins de creditamento nas contribuições ao 

PIS/Pasep e à Cofins; assunto que originou severo congestionamento de discussões 

judiciais nas cortes superiores e tribunais regionais federais. 

Não obstante a fixação das correspondentes teses, seja em virtude da 

subjetividade da decisão elaborada ou da tentativa fiscal de amenizar os prejuízos 

causados, observou-se a continuidade do embate, sobretudo no âmbito do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. 

Nesse caminho, o presente ensaio possui o objetivo de fomentar a 

discussão acerca da efetividade do julgado. Em outras palavras, é necessário aos 

operadores do direito identificar se o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso 

especial em tela, realmente cumpriu com a função que lhe foi destinada – hipótese na 

qual as discussões posteriores seriam mera protelação da Procuradoria da Fazenda 
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Nacional – ou, por outro lado, falhou no objetivo de pacificar a jurisprudência dos 

tribunais nacionais, ao manter a subjetividade na análise de conceitos chave. 

Para tanto, o texto pretende abordar o julgamento do Recurso Especial 

n.º 1.221.170/PR e os seus aspectos relevantes para, em seguida, verificar a validade 

da posição adotada pela Receita Federal do Brasil e os embates travados 

posteriormente no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. 

 

2. O TEMA 779 E A DELIMITAÇÃO DO CONCEITO DE INSUMO PELO STJ 

 

Em 10 de abril de 2014, o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

considerando “a multiplicidade de recursos” relativos à matéria, submeteu o Recurso 

Especial n.º 1.221.170/PR como representativo de controvérsia, nos moldes do então 

vigente art. 543-C do CPC/73. O objeto ficou delimitado como sendo o “conceito de 

insumo tal como empregado nas Leis 10.637/02 e 10.833/03 para o fim de definir o 

direito (ou não) ao crédito de PIS e COFINS dos valores incorridos na aquisição”. 

Derivado de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no qual 

se estabeleceu que as restrições à tomada de crédito “previstas nas Leis 10.637/02 e 

10.833/03” não ofenderiam o arquétipo constitucional das mencionadas contribuições, 

o caso concreto no âmbito da Corte Superior discutia a possibilidade de restrição 

discricionária do sistema não cumulativo pelo legislador infraconstitucional e pelo 

executivo, como de fato ocorria nas legislações de regência e em instruções 

normativas elaboradas pelos órgãos fiscais.  

Tendo em vista o contexto exposto, passa-se a analisar os principais 

fundamentos do voto vencedor, proferido pelo Ministro Relator Napoleão Nunes Maia 

Filho, com importantes acréscimos oriundos do voto da Ministra Regina Helena Costa, 

que são essenciais para a compreensão das teses firmadas. 

Inicialmente, o julgador realizou breve apanhado sobre as razões 

existenciais do sistema não cumulativo do PIS e da COFINS, destacando a 

prejudicialidade de o Estado, em sua atividade arrecadatória, passar a tributar a 

produção diretamente sobre o capital dos contribuintes, fato que certamente levaria à 



 

 

derrocada do sistema comercial de determinada nação. Destacou, dessa forma, que 

se deve evitar o alcance fiscal sobre os “dispêndios para produzir, não importando, 

para esse efeito, a sua origem ou fonte, nem se pertencem as aquisições de insumos 

físicos ou imateriais, diretos ou indiretos”. Afirmou que o importante “para esse fim, é 

que oneram a produção e este deve ser o critério preponderante da sua 

compreensão”. 

Delimitou, de pronto, o conceito de insumo “no sentido de identificar a 

totalidade do que condiciona necessariamente a produção dos bens e serviços que a 

unidade de produção produz ou fornece”. 

Expressou a perniciosidade da incidência tributária em cascata, 

sobretudo no flagrante incentivo à produção industrial limitada, menos complexa e, 

consequentemente, de menor valor agregado, fato que fundamentou o advento do 

sistema não cumulativo pela Emenda Constitucional n.º 42/2003 e pelas Leis n.os 

10.637/2002 (PIS) e 10.833/2003 (COFINS). Assim, a nova metodologia não 

sobreveio com o objetivo de redução da carga tributária, mas sim da sua 

racionalização. 

Em seguida, destacou as diferenças dos sistemas de creditamento 

relativos ao IPI, ao ICMS e às contribuições ora analisadas. Enquanto os dois 

primeiros incidem propriamente sobre os insumos utilizados anteriormente na cadeia, 

o Ministro asseverou que no caso do PIS/COFINS a incidência ocorre 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”.  

Partindo para o ponto chave, expôs que a adequada compreensão de 

insumo “deve compreender todas as despesas diretas e indiretas do contribuinte”. O 

Relator acrescentou, em seguida, os fundamentos do voto da Ministra Regina Helena 

Costa, também concentrados nas distinções entre a não cumulatividade de tributos 

incidentes sobre produtos/mercadorias e aqueles sobre o faturamento. 

Segundo a julgadora, a confusão destes conceitos pelo Executivo 

Federal é o cerne das ilegalidades na elaboração das instruções normativas que 



 

 

tendem a restringir o creditamento no PIS e na Cofins, eis que o regime do IPI e do 

ICMS – ao contrário daquele destinado às contribuições – considera insumos “apenas 

as despesas efetuadas com a aquisição de bens e serviços utilizados na produção ou 

fabricação de bens ou produtos destinados à venda, ou na prestação de serviços”. 

A Ministra passou, então, ao centro da discussão, declarando ser 

“possível extrair das leis disciplinadoras dessas contribuições o conceito de insumo 

segundo os critérios da essencialidade ou2 relevância, vale dizer, considerando-se a 

importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da 

atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. 

Em sequência lógica, definiu cada um dos signos inseridos no conceito. 

Essencialidade seria a necessidade de o item constituir “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”.  

A relevância, por sua vez, consiste no item “cuja finalidade, embora não 

indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o 

processo de produção”. Regina Helena Costa destaca que esta vinculação pode se 

dar por singularidades da cadeia produtiva ou, ainda, em decorrência de imposição 

legal. 

Dos fundamentos do voto, seguido por maioria na Primeira Seção, 

originaram-se duas teses:  

 

(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas 

da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do 

sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal 

como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de 

insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou 

relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a 

importância de determinado item - bem ou serviço - para o 
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desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo 

Contribuinte.  

 

Em síntese, a primeira tese demonstra entendimento objetivo e claro: 

não é permitido ao legislador infraconstitucional ou ao executivo restringir, de forma 

discricionária e em desrespeito à sistemática da não cumulatividade de base adotada 

nas contribuições ao PIS e à Cofins, o creditamento de despesas consideradas como 

insumos. 

O segundo ponto, apesar da claridade dos conceitos expostos pelos 

Ministros, ainda possui uma carga subjetiva: o enquadramento de determinada 

despesa como insumo, para fins de creditamento, deve respeitar os critérios da 

essencialidade ou da relevância. Como destacado anteriormente em nota de rodapé, 

a utilização da conjunção coordenativa “ou” permite que o conceito adote qualquer 

uma das hipóteses para ser empregado (essencial ou relevante). 

 

3. O ENTENDIMENTO DA PGFN ACERCA DAS TESES FIRMADAS 

 

Diante da posição adotada na análise do Recurso Especial n.º 

1.221.170/PR, é certo que a pacificação – ou, melhor, a diminuição das discussões 

judiciais e administrativas sobre o tema – dependeria diretamente da posição a ser 

adotada pela Receita Federal. 

Isto porque, conforme exposto pela Ministra Regina Helena Costa em 

seu voto, a corrente seguida por maioria no STJ foi a mais próxima daquela defendida 

pelos contribuintes – com adaptações no voto do Relator –, afastando-se do 

entendimento buscado pelo órgão fiscal. O cenário se tornou claro: a Procuradoria da 

Fazenda Nacional e a Receita Federal, para darem efetividade ao julgado, deveriam 

aceitar a conclusão desfavorável e absorvê-la nas suas atuações administrativa e 

judicial.  

É de se destacar que os acórdãos de recurso especial ou extraordinário, 

proferidos em repercussão geral ou na sistemática de recursos repetitivos, desde que 



 

 

incluídos na lista de dispensa para contestar ou recorrer da PGFN, possuem efeitos 

no âmbito interno da RFB, inclusive na abstenção de fiscalização e novos 

lançamentos decorrentes do tema. 

É o teor do Parecer PGFN n.º 396/2013, publicado no Diário Oficial da 

União em 5 de julho de 2013, o qual determina que “a existência de dispensa de 

impugnação judicial em virtude de tese julgada sob a sistemática dos recursos 

extremos repetitivos, por si só, traz para a RFB o dever de promover a adequação 

prática de suas atividades”. 

Nesse caminho, naquilo que inicialmente aparentava evidente evolução 

do órgão fiscal no respeito ao princípio da segurança jurídica, a autorização de 

dispensa de contestar e recorrer foi formalizada na Nota SEI n.º 63/2018 da PGFN. 

Todavia, a expectativa positiva foi frustrada logo nos primeiros 

parágrafos do documento. No seu Item 15, a nota discorre que o método da 

essencialidade ou relevância deveria considerar as peculiaridades de cada processo 

produtivo, “sendo certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste 

de subtração” serviria como um dos mecanismos aptos” a verificar o enquadramento 

como insumo. Em seguida, adota o seguinte conceito de insumo: “item – bem ou 

serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade 

da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade 

substancial que torne o serviço ou produto inútil”. 

Para que se possa analisar as conclusões do órgão fiscal corretamente, 

relembre-se a abordagem do acórdão do recurso especial sobre a sistemática 

mencionada. A Ministra Regina Helena Costa, ao destacar os votos até então 

proferidos pelos demais componentes da sessão, elencou três correntes que 

poderiam reunir as principais ideias defendidas: a restritiva, a intermediária e a 

ampliada. A segunda delas, defendida por Mauro Campbell Marques e Benedito 

Gonçalves, prestigiava os critérios da essencialidade e da pertinência, na qual caberia 

ao intérprete “examinar, casuisticamente, se há emprego direto ou indireto no 

processo produtivo ("teste de subtração")”. 



 

 

Não obstante as inúmeras menções da PGFN no sentido de que esta 

seria a corrente “vencedora”, aquela que efetivamente acabou sendo seguida pela 

maioria foi a denominada ampliada, inicialmente elucidada pelo Ministro Relator e que 

sofreu algumas adaptações com o voto da Ministra Helena Costa. Nesta, não seria 

adequado o emprego do critério da pertinência – método que autorizaria o uso da 

subtração –, mas sim o da relevância, que possui sistemática própria de análise. Ora, 

é fácil identificar que, se o resultado houvesse sido mais próximo à corrente 

intermediária e, consequentemente, aquela que permite o teste de subtração, o voto 

seguido pela maioria seria do Ministro Mauro Campbell Marques ou do Ministro 

Benedito Gonçalves – e não o do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. 

Ao explicar a definição de relevância, COSTA destacou em seu 

arrazoado a desnecessidade de o item ser indispensável, mas que “integre o processo 

de produção”, “distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência”. 

Há, portanto, grave e flagrante equívoco interpretativo pela Procuradoria 

da Fazenda ao elaborar a Nota SEI n.º 63/2018, na medida que impõe critérios de 

observância inexistentes na conclusão alcançada pela corrente vencedora do STJ. 

O equívoco se repete em diversos itens do documento, sendo de 

destaque o desentendimento quanto à diferenciação dos signos “essencial” e 

“relevante”. Ao Item 36, a título de exemplo, a PGFN afirma que “atividade-fim da 

empresa não é possível de ser mantida sem a presença deles” (insumos), utilizando-

se novamente do método da subtração, que não guarda correspondência com o 

critério da relevância. Ora, se a retirada do item impossibilitasse de forma absoluta a 

operação da pessoa jurídica, por óbvio que estaríamos tratando apenas da 

essencialidade, ignorando a definição de relevância. Semelhantes colocações podem 

ser observadas nos itens 41, 42, 43, 45, 47. 

As questões controversas se mantêm no Parecer Normativo COSIT n.º 

5/2018, destinado à interpretação do acórdão proferido no REsp n.º 1.221.170/PR. No 

documento, para além da definição de inúmeras situações nas quais o órgão fiscal 

entende que não seria possível o creditamento – justamente o que levou às inúmeras 

discussões judiciais “resolvidas” no recurso repetitivo –, adota-se questionável 



 

 

posição quanto à impossibilidade de tomada de crédito pelas empresas 

eminentemente comerciais. 

Não obstante a decisão do Superior Tribunal de Justiça não fazer 

qualquer diferenciação no que se refere à atividade exercida, é importante asseverar 

que as Leis n.os 10.637/02 e 10.833/03, que definiram a sistemática da não 

cumulatividade, permitem o crédito sobre insumos “na prestação de serviços e na 

produção ou fabricação de bens ou produtos” (art. 3º, II), não incluindo expressamente 

o comércio (compra para revenda). 

 Diante do exposto, é possível verificar que a atuação da Receita 

Federal, dentro de suas atribuições internas, e da PGFN, no âmbito das discussões 

judiciais, está formalmente orientada em posições equivocadas – no que se refere aos 

critérios para definição de determinado item como insumo, com base no teste da 

subtração – ou controvertidas – impossibilidade de creditamento na atividade 

comercial.  

 

4. A DIVERGÊNCIA NO ÂMBITO DO CARF 

 

No que se refere à jurisprudência do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais – CARF, o cenário vislumbrado, ainda em evolução, é positivo no 

que se refere à utilização correta dos critérios da essencialidade e da relevância. 

Caso emblemático é o do processo n.º 19515.721360/2017-23, com 

acórdão datado em 22 de agosto de 2019, que discutiu a tomada de crédito da 

operadora de cartões de crédito Visa com publicidade da marca na Copa do Mundo 

de 2014. Segundo a tese acolhida pelo Conselho, a promoção de sua marca seria 

relevante à atividade desenvolvida, muito embora não consistisse na sua finalidade 

precípua.  

A importância do entendimento se refere ao emprego do critério da 

relevância, e não somente da essencialidade. Nesse sentido, é possível verificar que, 

excluída a publicidade da operação da contribuinte, a atividade poderia ser exercida 

(falha no teste da subtração); no entanto, é certo que, considerando as peculiaridades 



 

 

do caso, a despesa é de grande relevância para a marca se manter competitiva no 

mercado. 

Quanto à possibilidade de reconhecimento de créditos por empresas 

comerciais, o tribunal administrativo seguia o entendimento reforçado pela PGFN, 

mantendo as glosas realizadas nas instâncias fiscalizadoras. O processo n.º 

16682.720148/201567, que envolve os gastos de publicidade compartilhada das 

Lojas Americanas, teve desfecho desfavorável à contribuinte. Destaque-se que o voto 

vencedor, apesar de reconhecer a publicidade como relevante ao desenvolvimento da 

empresa, glosou o crédito com fundamento na inexistência de autorização legal para 

a sistemática por empresa varejista (comercial). 

No entanto, em recente decisão proferida no dia 29/01/2020, o CARF 

alterou o entendimento acima e permitiu à Lojas Insinuante, varejista do grupo Ricardo 

Eletro, o crédito sobre as despesas de publicidade compartilhada (mesma verba 

discutida no caso acima, cujo desfecho ocorreu de forma contrária)3 4. Infelizmente, 

até a publicação do presente ensaio, o acórdão ainda não havia sido disponibilizado, 

impossibilitando uma análise mais profunda sobre as razões que pautaram a 

conclusão dos conselheiros. 

O que se observa, portanto, é uma gradual evolução do entendimento 

do tribunal administrativo. Conforme demonstrado pelo reconhecimento dos créditos 

com publicidade, a jurisprudência do CARF ultrapassou as correntes restritivas que 

vinculavam os insumos diretamente ao processo produtivo ou por meio do teste de 

subtração. 

Há claro avanço no sentido de analisar os casos concretos sob a ótica 

da essencialidade ou da relevância, sobretudo no que se refere à distinção entre 

ambos, o que vem sendo negligenciado pelos demais órgãos fiscais. 

 

 
3 Processo n.º 10540.721182/2016-78. 
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Jurídico. Brasília, 31 jan. 2020. Disponível em: https://www.jota.info/tributos-e-
empresas/tributario/varejo-pode-compensar-pis-e-cofins-de-gastos-com-publicidade-decide-carf-
31012020. Acesso em: 4 fev. 2020. 



 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Do estudo realizado neste breve ensaio, é possível extrair as seguintes 

conclusões: 

I. Em 24/04/2018, a Primeira Seção do STJ firmou as seguintes teses em 

sede de recursos repetitivos: (a) é ilegal a disciplina de creditamento 

prevista nas Instruções Normativas da SRF 247/2002 e 404/2004, 

porquanto compromete a eficácia do sistema de não cumulatividade da 

contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas Leis 10.637/2002 

e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos 

critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a 

imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou 

serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica 

desempenhada pelo contribuinte. 

II. A corrente seguida pela maioria foi a denominada “ampliada”, 

inicialmente exposta pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho e 

devidamente adaptada pela Ministra Regina Helena Costa; 

III. Restaram vencidas as correntes restritiva (manifestada pelo Ministro Og 

Fernandes e defendida pela PGFN) e intermediária (Ministro Benedito 

Gonçalves e Ministro Mauro Campbell Marques, que posteriormente 

alterou seu voto para seguir a maioria); 

IV. A distinção entre as correntes intermediária e ampliada seria a utilização, 

nesta última, do critério da relevância (mais abrangente) ao lado da 

essencialidade, ao invés da pertinência (mais restritiva); 

V. Diante do julgamento, a PGFN elaborou a Nota SEI n.º 63/2018 e o 

Parecer Normativo COSIT n.º 5/2018, para orientar a dispensa de 

contestar e recorrer e os procedimentos a serem adotados pelos órgãos 

fiscais da Procuradoria e da Receita Federal; 

VI. Nos documentos consta uma interpretação equivocada do acórdão do 

Recurso Especial n.º 1.221.170/PR, sobretudo em face da 



 

 

recomendação de uso do teste de subtração para identificação de 

insumos, o qual se relaciona somente ao critério da essencialidade, 

ignorando o da relevância; 

VII. Apesar de não ter sido objeto de discussão pelo Superior Tribunal de 

Justiça, a PGFN entendeu pela impossibilidade de emprego da 

sistemática da não cumulatividade pelas empresas exclusivamente 

comerciais (compra para revenda), por ausência de autorização legal 

(art. 3º, II das Leis n.ºs 10.637/02 e 10.833/03); 

VIII. Nesse sentido, a orientação formal da Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, no que se refere ao reconhecimento de insumo para fins de 

crédito nas contribuições ao PIS e à Cofins, se baseia em interpretações 

equivocadas ou controversas; 

IX. A jurisprudência do CARF tem evoluído constantemente, seguindo o uso 

dos critérios da essencialidade e da relevância, como se demonstra em 

recentes entendimentos permitindo o crédito sobre gastos com 

publicidade; 

X. O Conselho também entendeu, em acórdão ainda não publicado, pela 

possibilidade de tomada de crédito por empresas comerciais; 

XI. Diante da inegável carga subjetiva do acórdão do STJ, aliada à aparente 

parcialidade da PGFN na interpretação do julgado, o cenário para a 

efetiva pacificação da jurisprudência ainda parece remoto; 

XII. Não obstante, a utilização correta dos critérios da essencialidade e da 

relevância, que deve compreender a diferença interpretativa entre 

ambos – relevante é substancialmente mais abrangente do que 

essencial –, será certamente lapidada pela jurisprudência dos tribunais 

nacionais, outorgando a almejada segurança jurídica aos contribuintes. 

 

 

 

 


