
MEMORANDO 

 

CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS – REGIME NÃO CUMULATIVO –

CRÉDITOS - CONCEITO DE INSUMOS 

Prezado Cliente, 

Foi publicado, recentemente, acórdão do Superior Tribunal de Justiça em que 

se apreciou o conceito de insumos a ser adotado para fins de tomada de 

créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS, apurados no regime não 

cumulativo. 

A decisão trata do conceito de insumos presente no artigo 3º, inciso II das Leis 

nº 10.637/2002 e 10.833/2003, regulados, respectivamente, pelo artigo 66, §5º, 

inciso I, alíneas “a” e “b” da Instrução Normativa da SRF nº 247/2002 e artigo 

8º, §4º, inciso I, alíneas “a” e “b” da Instrução Normativa SRF nº 404/2004.  

O entendimento dos Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de 

Justiça foi no sentido da ilegalidade desses dispositivos, uma vez que, sob o 

pretexto de regular as respectivas Leis, restringiram o conceito de insumos 

originalmente nelas previsto. Prevaleceu o entendimento de que são insumos, 

para efeitos do artigo 3º, inciso II das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, todos 

aqueles bens e serviços cuja subtração importa na (i) impossibilidade da 

prestação do serviço ou produção, ou (ii) em significativa perda de qualidade 

da produção do bem ou da prestação do serviço. 

Repisou-se, assim, o entendimento de que o conceito de insumos aplicável à 

apuração dos créditos de não cumulatividade da Contribuição ao PIS e da 

COFINS é próprio, voltado à apreciação da essencialidade do insumo ao 

processo produtivo. 

Sendo o que nos cumpria informar, colocamo-nos à disposição para eventuais 

esclarecimentos que se façam necessários. 

Atenciosamente, 

RIVITTI E DIAS ADVOGADOS 

Rua Padre João Manuel, 755 – 14º Andar, 01411-001, São Paulo, SP 

T.: +55 (11) 3568-3168 

F.: +55 (11) 3568-3180 
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