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2. - A definição do conceito de insumos no contexto da não cumulatividade da 

Contribuição ao PIS e da COFINS se identifica com o conceito comumente 

adotado de itens passíveis de creditamento nas legislações de IPI e de ICMS? 

3 - As disposições das IN-SRF n 2s 247/2002 e 404/2004, ao definirem o 

conceito de insumos para fins de não cumulatividade da Contribuição ao PIS 

e da COFINS, violam o disposto nas Leis n 0s 10.637/02 e 10.833/03? 

4 - Qual o método instituído pelas Leis ns 10.637/2002 e 10.833/2003 

para concretizar a não cumulatividade da Contribuição ao PIS e da COFINS? 

Tal método não cumulativo pode ser considerado espécie de benefício ou 

incentivo fiscal, fazendo incidir o artigo 111 do CTN na definição do conceito 

de insumos? 

5—A PGNF tem defendido, inclusive em memoriais, a linha de que os insumos 

a serem considerados para fins de creditamento devem ser apenas aqueles 

relacionados diretamente com a última etapa da produção, fabricação e de 

prestação de serviços, tendo em vista que a não cumulatividade visaria coibir 

a verticalização artificial das empresas. Tal argumento tem consistência 

jurídica, diante do contexto das Leis n 2s 10.637/2002 e 10.833/2003? 

6 - Qual o "esquema objetivo" a ser adotado para a definição do conceito de 

insumos em cada caso concreto? Quais críticas poderiam ser aventadas ao 

"esquema objetivo" construído pela PGFN ? 

Reexaminamos a legislação e a doutrina sobre o assunto, e passamos então a 

formular o nosso. 

Parecer 

1 Elemento contextual na interpretação 

.11 O significado das palavras e o contexto 

Para respondermos a questão essencial colocada neste parecer, que é a de 

saber qual é a definição de insumo, começamos lembrando que as palavras em geral 

são plurissignificativas, mas o significado adequado de cada uma é apontado e se 

mostra indiscutível pelo elemento contextual ou sistêmico que na hermenêutica se 

utiliza. 

É comum a invocação do art. 111 do Código Tributário Nacional pelas autorida-

des da Administração Tributária quando querem restringir o alcance de determinada 

norma da legislação tributária. Temos, todavia, exemplo de caso curioso no qual a 

interpretação literal de uma regra isentiva implicou aumento do alcance dessa regra 

- o caso da cegueira como doença cujo portador tem direito à isenção do IR sobre os 
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mas, dita por um marceneiro em uma loja de móveis, certamente estará dizendo 

respeito a um desses móveis que se partiu. 

Já a frase (iii) pode representar um eufemismo para a maior adiposidade de 

Francisco, sua hipertrofia muscular, sua influência política junto aos poderosos, ou 

mesmo sua capacidade de lidar com as adversidades da vida. 

Precisamente por isso, reportando-se ao art. 111 do Código Tributário Nacional, 

um de nós já escreveu há bastante tempo: 

O elemento literal é de pobreza franciscana, e utilizado isoladamente 
pode levar a verdadeiros absurdos, de sorte que o hermeneuta pode e 
deve utilizar todos os elementos da interpretação, especialmente o ele-
mento sistemático, absolutamente indispensável em qualquer trabalho 
sério de interpretação, e ainda o elemento teleológico, de notável valia na 
determinação do significado das normas jurídicas. 2  

Acolhendo expressamente a lição acima transcrita, o Superior Tribunal de 

Justiça tem admitido o emprego de todos os elementos de interpretação, mesmo 

quando se trata da busca pelo significado e alcance de normas que cuidem das ma-

térias mencionadas no art. 111 do Código Tributário Nacional, como se depreende do 

julgado em cuja ementa está dito: 

( ... ) A regra insculpida no art. 111 do CTN, na medida em que a interpre-
tação literal se mostra insuficiente para revelar o verdadeiro significado 
das normas tributárias, não pode levar o aplicador do direito à absurda 
conclusão de que esteja ele impedido, no seu mister de interpretar e apli-
car as normas de direito, de se valer de uma equilibrada ponderação dos 
elementos lógico-sistemático, histórico e finalístico ou teleológico que 
integram a moderna metodologia de interpretação das normas jurídicas. 

3.A cardiopatia grave, nos termos do art. 17, III, da Lei n.2  4.506/94, 
importa na exclusão dos proventos de aposentadoria da tributação pelo 
Imposto de Renda, "mesmo que a doença tenha sido contraída depois da 
aposentadoria" (art. 40 do RIR/94, Decreto n.2  1.041/94, inciso XXVII). 

4.Precedentes do STJ: Resp. n.2  73.687/RS, Relator Ministro Humberto 
Gomes de Barros; Resp n.9  117.000/RS, Relator Ministro Adhemar Ma-
ciel; Resp. n.2  184.595/CE, Relator Ministro Francisco Peçanha Martins). 

5.Recurso a que se nega provimento.3  

Do voto do Relator do caso, o Eminente Ministro João Otávio de Noronha, des-

tacamos o seguinte trecho: 

(...) 
Não se deve concluir, como faz crer a Recorrente, que o disposto no 
art. 111, II, do CTN, estaria a vedar a aplicação de outros métodos de 

2 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 115. 
STJ, Rei. Min João Otávio de Noronha. REsp n2  411704/SC. DJ, p. 262, 07 abr. 2003. 
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Esse mesmo exemplo tem sido citado por diversos autores de forma mais com- objeto essenciE 
pleta. Dizem que na estação ferroviária havia o letreiro com a indicação de que era legislação dess 
proibida a entrada de pessoas acompanhadas de cachorros. Apresentou-se a pessoa Assim é 
acompanhada de um urso, e outra, cega, acompanhada de um cão guia. O porteiro, registrada por 
com o uso do elemento finalístico permitiu a entrada do cego com o seu cão guia, e 

impediu a entrada da pessoa que conduzia o urso. 

A explicação da decisão adotada pelo porteiro é simples. A norma proibindo a 

entrada de cães tinha por finalidade proteger a segurança e evitar que as pessoas 

fossem incomodadas pelos cães. O cão guia altamente domesticado e treinado para 

a sua função, não ocasionava insegurança, nem de nenhum modo causava incômodo 

às pessoas, além de representar elemento indispensável a que o próprio deficiente 

visual pudesse entrar no recinto. Já o urso, embora não literalmente abrangido pela 

norma, seria alcançado por ela porque causava transtorno às pessoas, incomodando- 

as, e de certa forma gerava a insegurança que a norma pretendia evitar. 

No caso de que se cuida neste parecer, portanto, temos como indiscutível a ne- Realment 

cessidade da utilização do elemento contextual para que se possa atribuir à palavra insumo depenc 

insumo o significado adequado que efetivamente tem no dispositivo legal que trata isto mesmo é c 

da não cumulatividade das contribuições em referência. creditamento o 

E o que v; 

1.2 	O significado da palavra insumo 
2 	Insumo 

Insistimos em que o significado de uma palavra, ou de uma frase, depende do 

contexto no qual esteja encartada. Para um contexto amplo, a melhor definição de in- 21 	O qu€ 
sumo é a formulada por Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, o melhor dicionarista da Como o p 
língua portuguesa, segundo o qual insumo é o "elemento que entra no processo de um tributo qt 
produção de mercadorias ou serviços; máquinas e equipamentos, trabalho humano, é em regra a 
etc". 6  Este, aliás, é o que podemos chamar de sentido lingüístico, ou significado que mento que 
tem a palavra na língua portuguesa, de sorte que, salvo em situações excepcionais, conceito de ins 
assim deve ser entendida. É o sentido que a palavra tem na linguagem em geral e Cofins, porque 
especialmente no que diz respeito à Economia, que em princípio deve prevalecer na industrializaçãc 
linguagem do Direito Tributário quando tratamos da não cumulatividade dos tributos. Caliman Wild 

Ocorre que o objeto essencial para a incidência do tributo é diferente, conforme 

se trate de do Imposto sobre Produtos Industrializados, do Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias e prestação de Serviços, e ainda, das contri- 

buições conhecidas como PIS e COFINS. E como o significado da palavra insumo, no 

contexto da não cumulatividade dos tributos, deve ser estabelecido em razão desse 

6 	FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 7 	CARVALHO, Paul 
1999. p. 1120. Paulo: Lex Magi 
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auferida pela pessoa jurídica, não havendo embasamento para justificar a 	 Por isto rr 
adoção análoga do conceito restritivo contido na legislação do 1p1.8 	 infralegal um co 

do Imposto sol: 
Os insumos, na legislação concernente ao Imposto sobre Produtos 	 Wild, em excele 

Industrializados, são apenas as matérias primas, os produtos intermediários e o 

material de embalagem. São coisas que se integram no produto industrializado cuja 

saída do estabelecimento produtor enseja o débito, do qual será deduzido o IPI rela-
tivo aos insumos, para que o imposto não seja cumulativo. 

O objeto essencial para a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados 

é um produto. É razoável, pois, a redução do alcance do que devemos entender por 

insumos, conceito que, neste caso, deve abranger apenas aquilo que se integra na-

quele produto, inclusive para o seu revestimento ou embalagem. 

2,2 O que é insumo na legislação do ICMS 
- 	 - 	 - 

	

No ambito da legislação 	concernente ao Imposto sobre operações relativas a 
Alias, me 

- 	 - 

Circulação de Mercadorias e prestação de Serviços de transporte e comunicações 
fins de não cun 

 
- 

o conceito de insumo e mais amplo. Isto se deve ao fato de que o objeto essencial 
diferença entre 

 
- 

para a incidência desse imposto e a operação relativa a circulação da mercadoria, ou 
como registra ci 

 
- 	 - 

a prestação do serviço tributável. 
cionado, afirma 

 

Louvável, portanto, foi a decisão do Superior Tribunal de Justiça, consubstan- 

ciada no acórdão cuja ementa transcrevemos no item 2 deste artigo, afirmou que 

em face "da essencialidade da energia elétrica, enquanto insumo, para o exercício 

da atividade de telecomunicações, induvidoso se revela o direito ao creditamento de 
ICMS, em atendimento ao princípio da não-cumulatividade". 

A rigor, tudo que tenha ensejado a incidência do ICMS, e que seja necessário 

para a ocorrência de um novo fato gerador desse imposto, enquadra-se no conceito 

de insumo, pois a não ser assim esse imposto será cumulativo, contrariando o que Como as 
estabelece a Constituição Federal. bruta, tudo o q 

insumo. E tal cc 

23 	Insumo na legislação das contribuições PIS/PASEP e de renda das pi 

Cofins deve ser entenc 

Não temo 
No âmbito da legislação concernente às contribuições em referência, o conceito conceito de insi 

de insumo é bem mais amplo, exatamente porque o fato gerador dessas contribui- apenas revelam 
ções é mais amplo do que o do IPI e até do que o do ICMS. arrecadação. N 

WILD, Rafaela Sa 
Cofins não cumul 

WILD, Rafaela Sabino caliman. Do conceito de 'insumos' para fins de crédito das Contribuições para o PIS e a 	 1. 0  WILD, Rafaela Sa 
Cofins não cumulativos. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 208, p107, 2013. 	 Cofins não cumul 
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redução, de sorte a implicar redução ou exclusão do crédito a ser considerado na não 	 Clélio Chie 

cumulatividade à qual se refere a Constituição Federal. 	 coletiva, e ness€ 

24 Manifestações doutrinárias 

Escrevendo sobre a não cumulatividade no contexto dos tributos, um de nós 

sustentou que a palavra insumo, utilizada nas leis sobre as contribuições que in-

cidem sobre a receita das empresas, tem sentido abrangente de tudo o que seja 

utilizado para a obtenção da receita que é objeto da tributação, e concluiu afirmando: 

Não temos dúvida de que as reduções que o Fisco pretende introduzir 
no conceito de insumo, para efeito de não cumulatividade no âmbito das 
contribuições apenas revelam o propósito, sempre presente nas relações Registram( 
tributárias, de aumentar a arrecadação. Não nos parece que esse sentido Auditor Fiscal d 
abrangente da palavra possa comportar redução ou exclusão do crédito Normativas do 
a ser considerado na não cumulatividade à qual se refere a Constituição 
Federal." ver e mais ampl 

Rafaela Sabino Caliman Wild, em excelente artigo já por nós referido neste 

parecer, estuda o conceito de insumos na legislação pertinente às contribuições para 

o PIS e a Cofins, e firma a seguinte conclusão: 

Dessa forma, tem-se que o conceito de insumos para fins de crédito das 
contribuições não se restringe ao conceito estabelecido nas Instruções 
Normativas n°s 247/2002 e 404/2004, devendo ser entendido como 
os custos diretos e indiretos incorridos, abrangendo também outras des- Na corajos 
pesas tidas como essenciais para o desenvolvimento da atividade das 

destaque a part empresas, seja a produção de bens ou a prestação de serviços. 12  
o contribuinte p 

Douglas Yamashita também estudou o assunto e produziu artigo publicado em OS tribunais, ao 

livro de autoria coletiva, específico sobre o tema, que conclui afirmando: manejar. Ganha 

Seja por uma interpretação literal ou por interpretação sistemática do con- 3 	Princípio 
ceito de insumo, chega-se à conclusão de que a interpretação restritiva 
das lNs 247/02, 358/03 e 404/04 é ilegal, por contrariedade às Leis 311 	o Dire 
n2  10.637/02 e n° 10.833/03, e inconstitucional, por oposição ao princí- 
pio da não-cumulatividade fixado no art. 195, §12, da CF. 13 

Ninguém 

deve ser tratado 

MACHADO, Hugo de Brito. Do conceito de insumo no contexto da não cumulatividade dos tributos. Revista 
Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 227, p. 72, ago. 2014.  

12 	WILD, Rafaela Sabino caliman. Do conceito de insumos' para fins de crédito das Contribuições para o PIS e a 14 	CHIESA, Clélio; S( 

Cofins não cumulativos. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 208, p112, jan. 2013. definição de insu 
13 	YAMASHITA, Douglas. Da não-cumul atividade do PIS e da COFINS e o conceito de insumos. In: GAUDÊNcIO, Atlas, 2014. p. 2( 

Samuel Carvalho; PEIXOTO, Marcelo Magalhães (Coord.). Fundamentos do PIS e da Cofins e o regime jurídico 15 	CHAVES, Helder 

da não-cumulatividade. São Paulo: MP, 2007. p. 113 Revista Fórum de 
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HUGO DE BRITO MACHADO, HUGO DE BRITO MACHADO SEGUNDO 

Não obstante existam as mais diversas doutrinas a respeito dos critérios para a 

identificação dos princípios jurídicos, a nosso ver o que se mostra mais adequado é 

o critério da fundamental idade. Por esse critério, os princípios albergam o que é mais 

fundamental em um sistema jurídico. 

32 Princípio da legalidade tributária 

Em um Estado Democrático de Direito, como se diz que o Brasil é, não há dúvida 

de que a legalidade tributária é um princípio jurídico. 

Aliás, podemos mesmo afirmar que o princípio da legalidade tributária é o que 

existe de mais importante para que a relação entre o fisco e o contribuinte não seja 

uma relação simplesmente de poder, mas uma relação jurídica. E de acordo com o 

princípio da legalidade só por lei podem ser indicados os elementos dos quais de-

corre a determinação do valor do tributo devido e, em consequência, é indiscutível a 

invalidade dos atos normativos infralegais que pretendam estabelecer critérios para 

a determinação do referido valor. 

Esses disf 

33 	Os conceitos e a hierarquia das normas de lei em sentic 
determinação d 

Por outro lado, para que seja respeitada a hierarquia que existe entre as normas dade, no âmbit 
que integram um sistema jurídico, os conceitos utilizados em uma norma não podem anteriores dess 
ser alterados por norma de patamar hierárquico inferior. - maquinas e eqt. 

Assim, nem se venha argumentar com a possibilidade de se atribuir à expres- razão pela qual 
são não cumulatividade um outro significado. Se isto fosse possível, na medida em fisco pretendeu 
que daí decorresse, como no presente caso decorre, aumento do valor do tributo Assim, coi 
devido, tal mudança no significado da expressão não cumulativídade só poderia ser mesmo se enca 
feita por lei, e nunca por um ato infralegal, como ocorreu. fralegais citados 

disciplina o próp 

4 	A coerência do sistema jurídico 

Temos de considerar, finalmente, que o sistema jurídico deve ser coerente. 4 	As pergu 
Assim, no âmbito da legislação de um tributo não podemos ter critérios diferentes Com funda 
para a determinação da não cumulatividade, vale dizer, critérios diferentes para a guntas que nos 
definição do conceito de insumo. 

Assim, não se pode admitir a brutal incoerência que estaria estabelecida se 1) Qual 

admitíssemos a definição que o fisco pretende atribuir, por ato normativo infralegal, da Coni 

ao conceito de insumo. insumo 

Realmente, no que diz respeito ao conceito de insumo, é importante o exame quaisqL 

dos dispositivos da Lei n 2  10.833, de 29 de dezembro de 2003, que expressamente indireta 

estabelecem: receita 
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HUGO DE BRITO MACHADO, HUGO DE BRITO MACHADO SEGUNDO 

	

Respondemos: A definição do conceito de insumos, para fins de não cumula- 	 Responde 

	

tividade da Contribuição ao PIS e da COFINS é aquela considerada adequada pelos 	 sistência jurídi( 

	

melhores dicionaristas da língua portuguesa. Assim, podemos dizer que insumos, no 	 porque é inadrr 

	

contexto em tela, quer dizer tudo o que seja necessário para a produção da receita 	 -se a não cumu 

sobre a qual incidem as contribuições em referência. 	 admissível, me. 

2) A definição do conceito de insumos no contexto da não cumulatividade da 	 6) Qua 

	

Contribuição ao PIS e da COF1NS se identifica com o conceito comumente 	 insum 

	

adotado de itens passíveis de creditamento nas legislações de IPI e de ICMS? 	 "esque 

	

Respondemos: Não, porque nas legislações de lPl e de ICMS o conceito de 	 Responde 

	

insumos diz respeito apenas ao que entra na formação daquilo que, ao sair do es- 	 em cada caso c 

	

tabelecimento, sofre a incidência de tais impostos, enquanto no contexto da não 	 tudo o que seja 

	

cumulatividade das contribuições em referência a palavra insumo designa tudo o que 	 do pela PGFN d 

produz a receita da empresa contribuinte. 	 jurídico. 

Este é o r 
3) As disposições das IN-SRF n 2s. 247/2002 e 404/2004, ao definirem o 

Fortaleza, 
conceito de insumos para fins de não cumulatividade da Contribuição ao PIS 

Hugo de E 
e da COFINS, violam o disposto nas Leis n° 10.637/02 e 10.833/03? 

Hugo de E 

Respondemos: Sim. Violam flagrantemente, porque as leis em referência utili-

zam a palavra insumo sem qualquer qualificação, o que significa dizer-se que utilizam 

a palavra insumos no sentido que a mesma tem na linguagem jurídica em geral. 

4) Qual o método instituído pelas Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003 

para concretizar a não cumulatividade da Contribuição ao PIS e da COFINS? 

Tal método não cumulativo pode ser considerado espécie de benefício ou 

incentivo fiscal, fazendo incidir o artigo 111 do CTN na definição do conceito 

de insumos? 

Respondemos: O método instituído pelas Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003 

para realizar a não cumulatividade da Contribuição ao PIS e da COFINS consiste na 

dedução, como crédito, desse tributo relativo aos insumos. Esse método não cons-

titui, de modo nenhum, benefício ou incentivo fiscal, não se justificando a invocação 

do art. 111 do Código Tributário Nacional na interpretação do conceito de insumos. 

5) A PGNF tem defendido, inclusive em memoriais, a linha de que os insumos 

a serem considerados para fins de creditamento devem ser apenas aqueles 

relacionados diretamente com a última etapa da produção, fabricação e de 

prestação de serviços, tendo em vista que a não cumulatividade visaria coibir 

a verticalização artificial das empresas. Tal argumento tem consistência 

jurídica, diante do contexto das Leis n 2s 10.637/2002 e 10.833/2003? 
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