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Prezados Leitores:  
 
Nesta 52ª edição do nosso informativo 
Nota Tributária do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais 
(“CARF”), comentamos decisão em que 
a Câmara Superior desse Órgão avaliou 
o conceito de insumo para fins de 
créditos da contribuição ao Programa de 
Integração Social (“PIS”) e da 
Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (“Cofins”) na 
sistemática não cumulativa. 
 
Também analisamos julgado no qual o 
Conselho efetuou, em sede de 
julgamento administrativo, o ajuste das 
bases de cálculo do Imposto de Renda da 
Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e da 
Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (“CSLL”) à sistemática do lucro 
arbitrado, originalmente lançados com 
base no lucro real.  
 
Boa leitura. 
 
 

Créditos de PIS e Cofins Não-
Cumulativos - Conceito de Insumo 

 

“COFINS. INDUMENTÁRIA. 
INSUMOS. DIREITO DE CRÉDITO. 
ART. 3º LEI 10.833/03.  
Os dispêndios, denominados insumos, 
dedutíveis da Cofins não cumulativa, 
são todos aqueles relacionados 
diretamente com a produção do 
contribuinte e que participem, afetem, o 
universo das receitas tributáveis pela 
referida contribuição social. A 
indumentária imposta pelo próprio 
Poder Publico na indústria de 
processamento de alimento – exigência 
sanitária que deve ser obrigatoriamente 
cumprida – é insumo inerente à 
produção da indústria avícola, e, 
portanto, pode ser abatida no cômputo 
de referido tributo. 
Recurso Especial do Procurador 
Negado.” 
 
O acórdão cuja ementa encontra-se 
acima transcrita refere-se a controvérsia 
relativa a quais gastos devem ser 
considerados como insumo, para fins de 
créditos da Cofins. 
 
Em tal caso, o contribuinte, uma 
indústria avícola, pleiteou o 
reconhecimento do direito ao 
ressarcimento de créditos dessa 
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contribuição calculados, dentre outros, 
sobre dispêndios com indumentárias de 
uso obrigatório pelos empregados na 
fabricação de alimentos. 
 
Analisando o inconformismo do 
contribuinte quanto à negativa de tais 
créditos, a autoridade de julgamento de 
1ª instância manteve o indeferimento, 
por entender que as indumentárias não 
seriam consideradas insumos, eis que, o 
que qualificaria um determinado bem 
como insumo para fins de crédito da 
Cofins seria a sua integração ao produto 
final, ou seja, conferindo ao termo 
‘insumo’ interpretação mais restritiva, 
nos moldes da legislação do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (“IPI”). 
 
Em recurso voluntário, o contribuinte 
reafirmou seu direito ao crédito 
pleiteado, defendendo, em breve síntese, 
que a produção a que alude o art. 3º da 
Lei nº 10.833/2003 “não se restringe 
somente a transformações , mas abrange 
todo o processo de produção (...)”. 
 
A Turma Julgadora do CARF, 
analisando o aludido recurso, deu-lhe 
provimento nessa parte, por maioria de 
votos, para reconhecer o direito ao 
ressarcimento dos créditos da Cofins 
sobre as despesas com as indumentárias, 
sob o fundamento de que todos esses 
gastos estariam diretamente vinculados à 
fabricação dos bens e, além disso, 
decorriam de exigência sanitária do 
Poder Público. 
 
Não conformada, a Procuradoria da 
Fazenda Nacional interpôs recurso 
especial por contrariedade à legislação 
tributária, aduzindo que acórdão 
recorrido, ao entender que a 
indumentária seria insumo por decorrer 
de exigência sanitária do Poder Público 

para a fabricação de alimentos, teria 
violado o artigo 3º da Lei nº 10.833/03 e 
o artigo 66 da Instrução Normativa 
(“IN”) SRF nº 247/02, alterada pela IN 
SRF nº 358/03, eis que o que qualificaria 
um determinado bem como insumo é a 
sua integração ao produto final, e não o 
fato de decorrer de exigência sanitária. 
Os autos, assim, foram encaminhados à 
3ª Turma da Câmara Superior de 
Recursos Fiscais (“CSRF”). 
 
Analisando a questão, a Conselheira 
Relatora iniciou seu voto lembrando que 
a contribuição ao PIS e a Cofins são 
tributos que recaem sobre a receita bruta 
auferida pelo pelos contribuintes. Assim, 
a lei autoriza o desconto de créditos 
correspondentes ao valor resultante da 
aplicação da alíquota a certos dispêndios 
efetuados pelo contribuinte na aquisição 
de bens e serviços afetos à realização 
dessa receita tributável. 
 
Em seu entender, portanto, esses 
dispêndios, denominados insumos, são 
“todos aqueles relacionados diretamente 
com a produção do contribuinte e que 
participem, afetem, o universo das 
receitas tributáveis” por essas 
contribuições. 
 
Prosseguiu a Conselheira Relatora 
afastando, portanto, o conceito de 
insumo trazido pela IN SRF nº 247/02 
que limitou a extensão do referido termo 
à interpretação conferida pela legislação 
do IPI. Assevera que tal conceito seria 
de todo impróprio para o PIS e a Cofins, 
“na medida que o mesmo, 
inegavelmente, encontra-se associado à 
materialidade do IPI que é o produto 
industrializado, e não a receita do 
contribuinte, como se impõe, tratando-se 
de contribuições incidentes sobre esta 
realidade e não sobre aquela”. 
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Por outro lado, a Conselheira afastou, 
também, o conceito extensivo de insumo 
aplicável ao imposto de renda, cuja 
materialidade é igualmente distinta. 
 
Feitos esses esclarecimentos, e por 
entender que a indumentária imposta 
pelo próprio Poder Público na indústria 
de processamento de alimentos é 
exigência sanitária que deve 
obrigatoriamente ser cumprida para 
viabilizar a fabricação de carnes, a 
Conselheira entendeu tratar-se de 
inegável insumo inerente à produção da 
indústria avícola. 
 
Outro Conselheiro da Turma, Gileno 
Gurjão Barreto, efetuou declaração de 
voto e decidiu no mesmo sentido, 
acrescentando que, para fins de 
creditamento do PIS e da Cofins, admite-
se que a prestação de serviços seja 
considerada como insumo, não se 
limitando, portanto, aos elementos 
físicos que compõem o produto, o que já 
leva à conclusão de que as próprias Leis 
nº 10.637/02 e 10.833/03 ampliaram a 
definição de insumos constante da 
legislação do IPI. 
 
Outro reforço para essa conclusão – 
afirmou o Conselheiro – é o fato de que 
os combustíveis e lubrificantes foram 
mencionados como exemplos de 
insumos pela legislação do PIS e da 
Cofins, muito embora nem sempre sejam 
diretamente empregados no processo 
produtivo. 
 
Por outro lado, asseverou, na linha de 
raciocínio de Marco Aurélio Greco1, que 
o dispêndio, para que se considere 

                                                 
1 Cf. “Conceito de insumo à luz da legislação de 
PIS/COFINS”, Revista Fórum de Direito Tributário - 
RFDT, ano 1, n. 1, jan/fev.2003, Belo Horizonte: 
Fórum, 2003 

insumo, deve preencher os requisitos de 
essencialidade e necessidade ao 
processo produtivo. Assim, “não basta 
que o bem ou serviço tenha alguma 
utilidade no processo produtivo ou na 
prestação de serviço: é preciso que ele 
seja essencial e que haja prova disso. 
Como corolário, possível verificar-se se 
a sua subtração resulte na 
impossibilidade dessa prestação do 
serviço ou da produção, isto é, 
prejudique a atividade da empresa, ou 
resulte em perda de qualidade do 
produto ou serviço daí resultante, nos 
dizeres de Marco Aurélio Greco.” 
 
Por fim, a Conselheira Susy Gomes 
Hoffmann também fez declaração de 
voto, ponderando que não há como se ter 
uma resposta única para todos os casos, 
de tal maneira que sempre será 
necessário verificar, caso a caso, a 
relação existente entre o bem ou serviço 
produzido e os bens ou serviços 
utilizados para a sua produção. 
 
E, analisando o caso concreto, a 
Conselheira concluiu que a utilização do 
uniforme específico determinado pela lei 
é atividade inerente à produção do bem, 
pois, sem a utilização deste uniforme, a 
contribuinte não conseguiria realizar 
regularmente as suas atividades, eis que 
o bem a ser produzido não alcançaria um 
requisito legal para ser disponibilizado à 
venda. 
 
Sob tais fundamentos, portanto, os 
integrantes da 3ª Turma da CSRF, por 
maioria, negaram provimento ao recurso 
especial da Fazenda Nacional, para 
reconhecer o direito do contribuinte aos 
créditos de PIS e Cofins sobre as 
indumentárias impostas por lei, assim 
consideradas como insumo de sua 
atividade produtiva. 
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O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 
do referido julgado. 
 
 

IRPJ e CSLL – Ajuste de Bases de 
Cálculo Conforme Regras do Lucro 

Arbitrado 
 
“CONTABILIDADE. CIRCUNSTÂN-
CIA QUE NÃO CONFERE 
CREDIBILIDADE AOS REGISTROS 
CONTÁBEIS. CONTABILIDADE 
DESCLASSIFICADA. ARBITRADO O 
LUCRO. Não se pode conferir 
credibilidade à contabilidade quando 
materialmente se verifica que ela não 
reflete a realidade das operações 
comerciais e bancárias realizadas pela 
empresa. 
 
O artigo 47 da Lei nº 8.981, de 1995, ao 
usar a expressão de que o lucro será 
arbitrado, nos casos que especifica, não 
confere faculdade à autoridade fiscal, 
mas sim comando impositivo quanto à 
forma de tributação. Assim verificado 
que a contabilidade não registra a 
maior parte das transações realizadas 
pela empresa, impõe-se o arbitramento 
do lucro para fins de apuração do IRPJ 
e da CSLL.” 
  
Trata o caso em questão de autos de 
infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins 
dos anos-calendário 1998 a 2001, 
lavrados com base na sistemática do 
lucro real e com fulcro na omissão de 
receitas oriundas de depósitos bancários, 
cuja origem não foi comprovada pelo 
contribuinte mediante documentação 
idônea e hábil, nos termos do art. 42 da 
Lei nº 9.430/96. 

 
Em sua impugnação, em breve síntese, o 
contribuinte buscou o afastamento do 
lançamento de imposto de renda com 
base exclusivamente em extratos 
bancários, alegando inexistência de nexo 
causal entre os depósitos e a omissão de 
rendimentos, bem como argumentando 
que houve quebra ilegal de sigilo 
bancário pela Fiscalização. 
 
Além disso, alegou possuir os livros 
fiscais e contábeis exigidos pela 
legislação tributária, em que estariam 
contidos os valores dos depósitos objeto 
do lançamento, fazendo prova em seu 
favor. Por fim, requereu a realização de 
perícia contábil e pugnou pela 
obrigatoriedade de arbitramento do 
lucro, afastando-se a utilização das 
regras do lucro real para a apuração dos 
créditos tributários, uma vez que a 
Fiscalização teria considerado 
imprestáveis seus documentos contábeis 
e não teria considerado o custo das 
mercadorias vendidas (CMV) na 
apuração do lucro real. 
 
Analisando o feito, a Delegacia de 
Julgamento afastou os argumentos do 
contribuinte e julgou procedente o 
lançamento efetuado sobre as receitas 
reputadas omitidas, nos termos do art. 42 
da Lei nº 9.430/96. 
 
O contribuinte, em recurso voluntário, 
alegou, novamente, que a Fiscalização, 
de posse de seus livros contábeis, não os 
analisou devidamente, e que, apenas por 
isso, considerou como receita omitida o 
valor dos depósitos em tais contas 
bancárias. Sustentou, também, que a 
Fiscalização deveria ter aplicado os 
procedimentos de auditoria por 
amostragem e testes para verificar a 
origem das receitas. Além disso, 
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sustentou novamente que, uma vez que 
teria considerado imprestáveis seus 
documentos contábeis, a Fiscalização 
deveria ter efetuado o arbitramento do 
lucro. 
 
Analisando o caso, a Turma Julgadora 
do CARF, inicialmente, converteu o 
julgamento em diligência, para que 
restasse esclarecido se os depósitos 
foram ou não contabilizados pelo 
contribuinte, tal como este alegou e 
buscou demonstrar por meio de cópias 
de folhas dos livros Diário e Razão. 
 
A diligência realizada demonstrou que 
houve contabilização de receitas, mas 
em montante bastante inferior à soma 
dos depósitos bancários realizados nas 
contas do contribuinte.  
 
Cientificada do relatório de diligência, o 
contribuinte alegou dupla tributação de 
valores, no que tange à parcela dos 
depósitos que havia sido contabilizada, 
requerendo, por tal motivo, o 
cancelamento dos lançamentos. 
 
Os autos foram novamente 
encaminhados ao CARF, que determinou 
nova diligência para verificar o CMV, 
eis que a apuração do lucro tributável 
havia sido realizada pela sistemática do 
lucro real.  
 
Dessa derradeira diligência lavrou-se 
relatório indicando a irregularidade da 
escrituração contábil do contribuinte, 
bem como fixando os valores anuais dos 
CMV com base nas Guias de Informação 
e Apuração do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (“ICMS”), 
para fins de tributação pela sistemática 
do lucro real. Cientificado desse 
relatório, o contribuinte reiterou o 

pedido de cancelamento dos autos de 
infração. 
 
Retomando a análise do caso, o 
Conselheiro Relator destacou que, 
conforme demonstraram as diligências 
fiscais, restou patente a imprestabilidade 
da escrita contábil e fiscal do 
contribuinte. 
 
Com isso, e diante da incapacidade do 
contribuinte de justificar a diferença 
entre as receitas contabilizadas e os 
depósitos realizados, o Relator asseverou 
que deveria ser aplicada ao caso, em 
sede de julgamento administrativo, a 
sistemática do lucro arbitrado para 
determinação da base de cálculo do IRPJ 
e da CSLL, pois o arbitramento de 
lucros: (i) é impositivo, e não 
facultativo, devendo ser suscitado de 
ofício pelos julgadores na revisão do 
lançamento do crédito tributário; (ii)  não 
é penalidade, mas modalidade alternativa 
para apuração de tributos devidos; (iii)  
não é modalidade de tributação, mas de 
determinação de base de cálculo em 
virtude da impossibilidade de utilização 
do lucro real ou do presumido; e (iv) o 
arbitramento do lucro não alcança o 
núcleo da obrigação tributária e não 
modifica as infrações apuradas, e não 
pode agravar a exigência primitiva. 
 
Com base nesses critérios, o Relator 
aponta – e colaciona precedentes da 
Turma nesse sentido – que “ajustar as 
bases de cálculo do lançamento de ofício 
aos critérios do lucro arbitrado tem 
amparo na legislação tributária e não 
implica em alteração de critério 
jurídico, evitando, inclusive, que a 
incidência do IRPJ e da CSLL atinja as 
receitas quando deve se dar sobre o 
resultado.” 
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Diante do exposto, o Relator deu 
provimento parcial ao recurso para 
subtrair da base de cálculo os valores já 
oferecidos à tributação pelo contribuinte 
e ajustar as bases de cálculo do IRPJ e da 
CSLL à sistemática do lucro arbitrado, 
no montante correspondente a 9,6% do 
total da receita, nos moldes que pleiteado 
pelo próprio contribuinte, conclusão esta 
que restou seguida pelos demais 
Conselheiros da Turma. 
 
Isto é – e a isso chama-se a atenção do 
leitor – entenderam os Conselheiros que, 
em não tendo sido aplicado o 
arbitramento dos lucros quando era o 
caso de fazê-lo, não cabe o cancelamento 
de autuações, mas, sim, a retificação do 
auto de infração pela autoridade 
julgadora. 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 
do referido julgado.  
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