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RESUMO 

 

O presente artigo trata da polêmica acerca do conceito de insumo para fins 

de aproveitamento de créditos tributários em relação às contribuições para o 

Programa de Integração Social – PIS, Programa de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público - Pasep e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

– Cofins. O tema proposto está em pauta tanto no Superior Tribunal de Justiça - STJ 

quanto na Justiça Federal e se vincula a uma discussão calorosa que reflete no 

bolso do contribuinte. Uma vez que trata-se de uma celeuma recente, levanta-se 

aqui uma confabulação que não visa impor um ponto de vista, mas sim esclarecer 

pontos e conceitos que ajudarão na reflexão sobre as críticas em relação ao tema. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O conceito da palavra insumo no âmbito jurídico em especial usado para fins 

de aproveitamento de créditos do PIS e da Cofins vem gerando nos últimos anos 

alguma celeumas que refletem diretamente no bolso do contribuinte. O presente 

trabalho aborda questões preliminares para chegar ao conceito de insumo como 

conceitos e explicações a respeito dos tributos, os regimes aplicados e também as 

correntes que existem e fazem gerar a polêmica quanto a abrangência da expressão 

insumo. 

 

OBJETIVOS 

 

Interpretar o conceito do insumo de forma a comungar com os princípios e 

as garantias expressos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e 

também de acordo com os princípios e garantias do direito tributário.  

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa é do tipo teórico bibliográfica, realizada pelo método dedutivo. 

 

DESENVOLVIMENTO 
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Não há como tratar de um conceito que gera tanta polêmica sem antes 

entender a matéria a qual ele dispõe. O PIS e a Cofins que são tributos previstos 

pela Constituição Brasileira de 1988 A Cofins é mencionada no art. 195, I. 

 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma 
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e 
das seguintes contribuições sociais:  
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da 
lei, incidentes sobre: a) a folha de salários e demais rendimentos do 
trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe 
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; b) a receita ou o 
faturamento; c) o lucro; (BRASIL, 1988) 

 
E o PIS/Pasep é previsto no art. 239, também da Constituição de 1988. 
 
 

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de 
Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 
1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, 
criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a 
partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei 
dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o § 3º 
deste artigo. 

 

E criados por lei complementar, são apontados como tributos complexos e 

polêmicos devido a extensa gama legislativa que vez ou outra discutem tais tributos 

(VITER, 2016). 

As contribuições sociais, entre elas o PIS e a Cofins, segundo Tácio Lacerda 

Gama (2005, p. 236) “(...) são todas aquelas cobradas para fazer frente às despesas 

decorrentes da atuação do Estado na ordem social”. O mesmo autor frisa ainda que 

a renda auferida das contribuições sociais deve ser destinada à seguridade social, 

educação, ciência, tecnologia e meio ambiente (GAMA, 2005, p.236). 

O PIS/Pasep – Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio 

do Servidor Público, se encontram previstos no artigo 239 da Constituição da 

República e foram instituídos pelas leis nº 07 de 07 de Setembro de 1970 e nº 08 de 

03 de Dezembro de 1970. Esses tributos destinam-se à tutela do direito trabalhista, 

em conformidade com a constituição cidadã, pois possuem a sua distribuição de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp07.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp07.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp08.htm
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receita destinada ao custeio do seguro desemprego e ao abono de salário para 

aqueles que não excedam o ganho de 2 salários mínimos ao mês.  

Vale ressalvar que o PIS é administrado pela Caixa Econômica Federal e é 

destinado aos funcionários de empresas privadas, já o Pasep é administrado pelo 

Banco do Brasil e é destinado aos servidores públicos (VITER, 2016). 

Por sua vez a Cofins é regulada pela Lei Complementar nº 70 de 30 de 

Dezembro de 1991. Ela foi criada em substituição ao Finsocial que era a 

contribuição ao Fundo de Investimento Social (VITER, 2016). 

De acordo com Vander Brusso da Silva (2014), o PIS/Pasep ostenta os 

aspectos pessoal, espacial, material, temporal e quantitativo definidos. Pelo aspecto 

pessoal tem-se que o sujeito ativo da obrigação é a União, e o sujeito passivo as 

pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação 

do imposto de renda, inclusive as empresas públicas e as sociedades de economia 

mista e suas subsidiárias, as entidades sem fins lucrativos, inclusive as fundações e 

as pessoas jurídicas de direito público interno. O aspecto espacial que diz respeito 

ao território nacional. O aspecto material se refere ao fato gerador, que é auferir 

faturamento. O aspecto temporal tem relação com recolhimento ser feito de forma 

mensal. Por fim, o aspecto quantitativo trata do tributo ser composto por base de 

cálculo e alíquota. 

Ainda de acordo com SILVA (2014), a Cofins incidirá sobre a receita ou o 

faturamento e assim como o PIS/Pasep, ostenta os aspectos pessoal, espacial, 

material, temporal e quantitativo. O aspecto pessoal se refere à União como sujeito 

ativo e como sujeito passivo as pessoas jurídicas e as pessoas a elas equiparadas 

pela legislação do imposto de renda. O aspecto espacial da vigência no território 

nacional. O aspecto material que diz respeito a auferir receita ou faturamento. Nesse 

ponto vale ressaltar que conforme o artigo 2º da Lei Complementar nº 70/1991, a 

Cofins “incidirá sobre o faturamento mensal das empresas ou entidades a elas 

equiparadas, assim considerando a receita bruta das vendas de mercadorias, de 

mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza” (BRASIL, 1991). O 

aspecto temporal diz respeito à cobrança mensal. O aspecto quantitativo trata da 

composição em alíquota e base de cálculo. SILVA (2014) 

Em face da base de cálculo quando sua incidência for cumulativa, não será 

computado no valor bruto das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e 

de serviços de qualquer natureza, auferido como base de cálculo, o IPI (importo 
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sobre produtos industrializados) quando apresentado de forma separada no 

documento fiscal e as vendas canceladas, devolvidas aos descontos concedidos. 

Quando sua incidência for não cumulativa, o valor do faturamento, assim 

considerado, o total das receitas auferias pela pessoa jurídica, independentemente 

de sua denominação ou classificação contábil. Assim engloba a receita bruta da 

venda de bens e serviço nas operações em conta própria ou alheia e todas as 

receitas demais percebidas pela pessoa jurídica, tendo também alguns casos que se 

excluem da base de cálculo, como por exemplo as isenções e as vendas canceladas 

e descontos incondicionais concedidos. Além disso a alíquota quando a incidência é 

cumulativa é de 3% (três por cento) sobre o faturamento e a alíquota incidente não 

cumulativa 7,6% sobre o faturamento. 

 É importante frisar que existem diferentes regimes vigentes para a 

tributação do PIS e Cofins: o regime cumulativo e o não cumulativo. Há ainda o 

programa do Simples Nacional, destinado às micro e pequenas empresas. O 

programa foi criado em 2006 e facilita a cobrança de impostos mediante a cobrança 

de uma porcentagem no aferimento de renda por parte do contribuinte. 

 O instituto da cumulatividade e da não cumulatividade, de forma bem 

tímida é citada por Alexandre Mazza em seu livro, Manual de Direito Tributário. Os 

tributos cumulativos, são aqueles em que há incidência sucessiva sobre 

determinado item sem que haja um sistema de redução do efeito cascata. Nos 

tributos não cumulativos existe a metodologia de compensação de débitos e créditos 

tributários para mitigar o efeito cascata. 

Via de regra, a instituição dos tributos PIS e Cofins, conforme as leis já 

citadas neste artigo, quando em sua gênese, vigorava apenas o regime cumulativo. 

Com as constantes discussões assim como a insatisfação do contribuinte, acabaram 

por resultar nas Leis nº 10.637 de Dezembro de 2002 e nº 10.833 de Dezembro de 

2003 passaram a prever a cobrança não cumulativa destes tributos. O regime não 

cumulativo tem o propósito de incentivar determinadas atividades econômicas e 

desafogar o contribuinte do efeito cascata, porém vale destacar que estes institutos 

legais fizeram majorar as alíquotas dos tributos conforme já foram apresentados os 

números parágrafos acima.  

No que tange o regime não cumulativo no PIS e na Cofins, primeiramente é 

importante frisar que há geração de ao contribuinte a ser compensado com as 

obrigações relativas aos créditos por ele próprio apurados. É importante frisar que o 
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regime não cumulativo incide sobre a apuração das receitas, não sobre operações. 

Contudo, depois de apurado toda receita que é feito o abatimento com base nas 

alíquotas incidentes a títulos de contribuição.  

Em face disso, a respeito dos tributos PIS e Cofins, o direito mais uma vez 

se depara com uma discussão calorosa no que se refere o conceito de uma só 

palavra: insumo, palavra esta que faz gerar uma das pautas tributárias mais 

acompanhadas de perto pelo contribuinte contemporaneamente.  

 Com a presença do regime não cumulativo e as alíquotas do PIS e do 

COFINS foram majoradas, um forte debate acerca do conceito da palavra insumo 

passou a se fazer presente, pois este conceito influência no entendimento que veda 

a possibilidade de creditamento de alguns custos e despesas, conforme artigo 3º 

das leis que regulam a não cumulatividade. 

 Atualmente existem três correntes que levam a diferentes 

entendimentos acerca do alcance do sentido da expressão insumo. Muito embora 

nos moldes do direito a língua portuguesa sempre sofra flexibilizações, o significado 

da palavra insumo conforme o dicionário online de português é “ (...) cada um dos 

materiais fundamentais para o desenvolvimento ou para a produção de algo 

(matéria-prima, força de trabalho, consumo de energia, equipamentos, mão de obra, 

entre outros); input: a câmara de ar para veículo é um insumo do pneu. Cada um 

dos componentes ou elementos usados na produção de mercadorias e serviços” 

(RENÓ, 2015).  

As três correntes que versam sobre o assunto foram criadas com o decorrer 

dos anos em resultados dos debates jurídico.  

A primeira vertente, que é interpretada pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil, levanta um entendimento conceitual acerca do conceito de insumo voltado ao 

está efetivamente ligado ao objeto ou serviço que foi fabricado ou produzido com 

destinação ao comércio, ou seja, matéria prima, produtos intermediários, materiais 

de embalagem e quaisquer bens que se desgastem. Este entendimento é 

equiparado eu mesmo entendimento usado no Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) previsto na Instrução Normativa nº 404, de 12 de março de 

2004. 

Porém é válido ressalvar que no IPI o fato gerador do tributo se dá com a 

industrialização do produto, todavia os tributos aqui tratados possuem como marco 
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do fato gerador, simplesmente o fato de auferir renda, contando que a renda 

percebida é tributada em toda sua totalidade. 

Ainda sobre a interpretação restritiva adotada pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil, no que tange o conceito da palavra insumo, foram criados de 

modo conceitual dois institutos que dividem o entendimento de insumo, nesta linha 

de pensamento a SRFD trouxe os insumos indiretos e os insumos diretos. Tal 

distinção trata que apenas os insumos diretos serão aproveitados para o 

creditamento de PIS e Cofins. Contudo a divisão em dois conceitos da palavra 

insumo, faz perceber que os o recolhimento mensal não irá abranger os insumos 

indiretos. 

Em pormenores os insumos diretos são aqueles que participam de forma 

direta e palpável da produção ou do serviço, já os insumos indiretos são aqueles 

insumos que não estão diretamente ligados a produção ou ao serviço. A título de 

exemplo, um laticínio de pequeno porte possui como insumos: o leite, a 

transformação do leite em soro do leite, o sal, o açúcar, a eletricidade gasta, o gás 

para os fornos, a limpeza do local, o marketing, a dosagem certa,a perícia na 

mistura da medida para produção do mesmo e etc. Visto isso segundo os conceitos 

apresentados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil tais insumos se dividem, 

sendo o leite, o sal, o açúcar e a mão de obra como insumos diretos, podendo estes 

serem creditados quando o contribuinte recolher a guia ao final do mês, por outro 

lado, a eletricidade que foi gasta e o gás que manteve o fogo nas caldeiras, a 

limpeza e o marketing são insumos indiretos, ou seja, não estão diretamente ligados 

na comercialização deste produto, o queijo, que é o produto final, assim sendo o 

contribuinte não poderá discutir valores para abatimentos dos insumos indiretos 

quando for a hora de recolher os tributos em pauta neste artigo. 

A segunda vertente sobre o assunto, que é tratada sob ótica do contribuinte, 

também é chamada de corrente ampliativa. Como o próprio nome já expressa, existe 

aqui uma visão mais ampla no que tange o conceito de insumo. Nesta vertente que 

discorda do insumo se valendo da legislação do IPI, prega que o insumo deve se 

valer do mesmo tratamento que é dado ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica 

IRPJ que tem previsão legal nos artigos nº 209 e 299 do RIR – Regulamento do 

Imposto de Renda. Assim sendo, o insumo para fins de abatimento no de créditos do 

PIS e da Cofins, é todo procedimento que de forma direta ou indireta está ligado ao 

produto e serviço final. No exemplo do parágrafo acima, o insumo aproveitaria todos 
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os procedimentos da fabricação do queijo para fins de abatimento quando o 

contribuinte for recolher o valor da guia do PIS e da Cofins. Tal interpretação é mais 

benéfica para o contribuinte visto que haverá créditos que vão possibilitar um lucro 

maior do contribuinte. 

E por último existe também a corrente que versa sobre um conceito próprio 

de insumo, esta corrente recebe o nome de concretista ou intermediária, e é a 

vertente adotada na maioria dos julgados do STJ até então. Nessa linha de 

pensamento, o conceito de insumo é revisto caso a caso, tendo em vista a 

singularidade que cada um possui. O conceito de insumo para fins da corrente 

concretista não adota nenhuma legislação aproveitada de quaisquer impostos, mas 

sim tenta-se definir um conceito próprio de insumo de acordo com a essencialidade 

da despesa no cálculo da receita para os tributos de PIS e Cofins. O Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscal, se posiciona em concordância com essa 

corrente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de todo exposto até então, percebe-se que a justiça tributária se 

encontra mais uma vez em uma situação complicada, pois a situação na qual o país 

se encontra hoje é muito delicada e a decisão que espera-se pacificar o tema, 

segundo. 

Se julgada favorável ao contribuinte, irá gerar ao cofres públicos um impacto 

relevante. A última discussão acerca do tema está em pauta no Superior Tribunal de 

Justiça em controvérsia que envolve uma empresa do ramo alimentício e tem 

discutido a questão dos insumos. 

  Todavia não foi o contribuinte que gerou os prejuízos nos cofres 

públicos, então não há que se falar em imputar ao contribuinte um julgamento no 

qual danoso, a interpretação do instituto do insumo não deve ser feita de modo livre, 

mas sim interpretando os princípios constitucionais que dão diretrizes e balizas ao 

direito tributário. É necessário observar a segurança jurídica, da legalidade, do não 

confisco, da boa-fé e da confiança para interpretar o conceito de insumo. 
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