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STJ - Pedido de vista interrompe julgamento sobre o conceito de insumo para o PIS e a 

COFINS  

 

 

Na sessão realizada no dia 24/09/2015, o pedido de vista feito pelo Ministro Og Fernandes 

interrompeu o julgamento do RESP 1.221.170, no qual a 1ª Seção da Corte, sob a sistemática dos 

recursos repetitivos, discute o conceito de insumo para fins de apuração de créditos de PIS e 

COFINS não-cumulativos. Até o momento, apenas o voto do relator, Ministro Napoleão Nunes, foi 

proferido. O relator votou favoravelmente aos contribuintes, dando provimento ao recurso “para 

declarar a ilegalidade da restrição do conceito de insumo, reconhecendo que devem ser 

consideradas no conceito “insumo”, para fins do PIS e COFINS, todas as despesas realizadas com 

a aquisição de bens e serviços necessários para o exercício da atividade empresarial direta ou 

indiretamente.”  

 

O julgamento foi iniciado com a sustentação oral realizada pelo advogado da empresa recorrente, 

ocasião em que o patrono afirmou que o termo “insumo” tem origem em “fator de produção”. Nesse 

sentido, no entendimento da parte, devem ser assim considerados quaisquer elementos que incorram 

para a prática de uma atividade econômica.  

 

Afirmou o advogado que a Receita Federal define “insumo” como “matéria-prima, produto 

intermediário e material de embalagem”, que, na verdade, representa a conceituação para fins de IPI 

e não para PIS/COFINS. A lei não define insumo, mas, por exemplo, inclui na espécie combustíveis 

e lubrificantes, que são materiais que não se desgastam em momento algum. Mesmo os próprios 

exemplos legais sequer são alcançados pela definição normativa. Portanto, quaisquer elementos que 

concorrem para o resultado, ligados diretamente à produção, são fundamentais para a realização da 

atividade fim e devem ser caracterizados como insumo para fins de apuração de crédito de PIS e 

COFINS.  

 

A Procuradora da Fazenda Nacional, por sua vez, afirmou que a Fazenda Nacional adota o mesmo 

conceito “limitado” utilizado pela Receita Federal para questões vinculadas ao IPI, e que “embora 

não tenha acertado ao adotar o conceito do IPI, acertou ao adotar um conceito não tão elástico”, 

caso contrário todas as despesas da empresa poderiam ser creditadas, razão pela qual requereu a 

improcedência do recurso especial. 

 

Em seu voto, o Ministro Napoleão Nunes deu provimento ao recurso especial, afirmando que, na 

mesma linha do entendimento exposto pelo Min. Mauro Campbell em julgado recente (RESP 

1.246.317
1
), deve ser observada a essencialidade do insumo para fins de creditamento, sendo que, a 

essencialidade, em se tratando de produtos, é tudo o que participa da sua formação. 

 

Os demais Ministros da 1ª Seção aguardarão o voto-vista do Min. Og Fernandes. 

 

Em caso de dúvidas ou informações adicionais, entre em contato conosco no endereço de email 

julio.soares@advds.com.br ou acesse nosso endereço eletrônico www.advds.com.br 

 

Advocacia Dias de Souza  

                                                 
1
 No julgamento do RESP 1.246.317, o Min. Mauro Campbell afirmou que “insumos”, para fins de creditamento de PIS e 

COFINS, “são todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de 

serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma 

da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial 

perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes” 
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