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São Paulo, 13 de fevereiro de 2019. 

 

Prezado Cliente, 

 

Em fevereiro de 2018, ao julgar o Recurso Especial Nº 1.221.170 – PR (2010/0209115-0), o 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou, de maneira favorável aos contribuintes, que 

refere ao conceito de insumos para fins de creditamento da contribuição ao Programa de 

Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

(COFINS), na sistemática não cumulativa, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade 

ou relevância desse bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica 

desempenhada pelo contribuinte. 
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Em acórdão publicado em janeiro de 2019, a 3ª Turma da Câmara Superior do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) aplicou esse precedente do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) para definir que a manutenção da frota própria para o transporte de mercadorias 

é essencial à atividade atacadista, caracterizando tais gastos como insumos da atividade 

comercial, aptos a gerar créditos das contribuições em questão. Confira-se a ementa do 

referido acórdão: 

 

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 

- COFINS 

Período de apuração: 01/01/2010 a 30/09/2010 

 

PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA 

ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO AO CRÉDITO. DESPESAS INCORRIDAS 

COM COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA. 

POSSIBILIDADE. 

De acordo com artigo 3º da Lei nº 10.833/03, que é o mesmo do inciso II, do art. 3º, da 

Lei nº 10.637/02, que trata do PIS, pode ser interpretado de modo ampliativo, desde 

que o bem ou serviço seja essencial a atividade empresária, portanto, capaz de gerar 

créditos de COFINS referente ao insumo hipoclorito de sódio. 

 

PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E 

RELEVÂNCIA. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA 

ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. 

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp nº 

1.221.170 PR (2010/02091150), pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o 
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conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, 

considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item bem ou 

serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela 

Contribuinte. Nos termos do artigo 62, parágrafo 2º, do Regimento Interno do CARF, as 

decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) em matéria infraconstitucional, na sistemática dos 

arts. 543B e 543C da Lei nº 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei nº 13.105, 

de 2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no 

julgamento dos recursos no âmbito do CARF. 

 

NOTA TÉCNICA Nº 63/2018. DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE RECURSOS. 

A Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica nº 63/2018, autorizando a 

dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e 

art. 2º, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016, considerando o julgamento do Recurso 

Especial nº 1.221.170/PR-Recurso representativo de controvérsia, referente a 

ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN's SRF nºs 247/2002 e 

404/2004, que traduz o conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou 

relevância.” 

 

Em que pese a falta de minúcia nos argumentos que embasaram a decisão, o relator conclui 

que “o conteúdo contido no inciso II, do art. 3º, da Lei nº 10.833, de 2003, pode ser interpretado 

de modo ampliativo, desde que o bem ou serviço seja essencial a atividade empresária, 

portanto, capaz de gerar créditos de PIS e COFINS referente a despesas incorridas com 

combustíveis e manutenção de veículos de frota própria utilizados para entrega de mercadorias 

vendidas”.  
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Trata-se de importante precedente para o setor atacadista, pois é a primeira decisão sobre o 

tema que determinou a aplicação do conceito de insumo definido pelo STJ à atividade 

comercial. 

 

Estamos à disposição de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários 

bem como para orientar quanto aos procedimentos específicos relacionados ao assunto. 

 

Atenciosamente, 

 

DESSIMONI & BLANCO ADVOGADOS 

 

*  *  * 

 

Este informe tem por finalidade veicular informações jurídicas relevantes a nossos clientes, 

não se constituindo em parecer ou aconselhamento jurídico, e não acarretando qualquer 

responsabilidade a este escritório. É imprescindível que casos concretos sejam objeto de 

análise específica. 
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