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Alcance da não cumulatividade do 
PIS e da Cofins à luz do julgamento 
do Tema 756 pelo STF



RELEVÂNCIA DO TEMA 756

 O Recurso Extraordinário 841.979, leading case do tema 756 da repercussão geral, foi 

pautado para julgamento no início de outubro/2021

 Após pedido da empresa autora do leading case, os autos foram retirados de pauta e 

aguardam nova inclusão

 O tema 756 envolve discussão acerca do alcance do § 12, do artigo 195, da Constituição 

Federal, que trata da não-cumulatividade relativa ao PIS e à Cofins

 Possível inconstitucionalidade dos artigos 3º, II, §§ 1º a 3º das Leis 10.833/2003 e 

10.637/2002 e do artigo 31, §3º, da Lei 10.865/2004



ABORDAGEM 
DO WEBINAR

A não cumulatividade do PIS e da Cofins no sistema tributário brasileiro

A jurisprudência sobre o tema ao longo dos últimos anos

O tema 756 do Supremo Tribunal Federal

Possíveis resultados e modulação dos efeitos do tema 756



NÃO CUMULATIVIDADE DO PIS E DA COFINS

1970

LC 7: institui o Programa de 

Integração Social (PIS), cujos 

recolhimentos eram 

destinados a fundos de 

participação individuais

Constituição Federal 1988: 
(i) artigo 239: determina que 

os recursos do PIS passarão a 

ser direcionados ao FAT (novo 

formato convalidado na Lei 
9.715/98)

(ii) artigo 195: dispôs que 

faturamento e lucro seriam 

bases de cálculo das 

contribuições sociais

1991

LC 70: com base no inciso I, 

do artigo 195, da CF, cria-se a 

Contribuição Social para 

Financiamento da 

Seguridade Social (Cofins) 1996

Lei 9.363: para atenuar os 

efeitos da cumulatividade do 

PIS e da Cofins, foi instituído 

benefícios fiscais de crédito 

presumido do IPI

1988

Sucessor do Finsocial, criado 

pelo Decreto-Lei 1.940/82



NÃO CUMULATIVIDADE DO PIS E DA COFINS

2000

Lei 10.147: insere um 

sistema de dedutibilidade 

para PIS/Cofins somente a 

determinado produtos 2002

Lei 9.718: regula a incidência 

do PIS e da Cofins e define a 

base de cálculo como a 

receita bruta das pessoas 

jurídicas (ampliação da BC)

EC 20: adiciona a alínea ‘b’ ao 

inciso I, do artigo 195, da CF -

“receita ou faturamento”

Por ser promulgada antes da EC 20, a BC da Lei 
9.718 foi julgada inconstitucional (RE 346.084)

1998

MP 66, de 29.08.2002, 
posteriormente convertida na 

Lei 10.637, de 30.12.2002: 

institui o PIS não cumulativo.

2003

Exposição de motivos: “A alíquota foi fixada em 1,65% e incidirá sobre 

as receitas auferidas pelas pessoas jurídicas, admitido o 

aproveitamento de créditos vinculados à aquisição de insumos, bens 

para revenda e bens destinados ao ativo imobilizado, ademais de, entre 

outras, despesas financeiras.

MP 135, de 30.10.2003, 
posteriormente convertida na

Lei 10.833, de 29.12.2003: 

institui a Cofins não cumulativa

EC 42, de 19.12.2003: inclui o 

§12, ao artigo 195, da CF



NÃO CUMULATIVIDADE DO PIS E DA COFINS

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:

IV - produtos industrializados;

§ 3º O imposto previsto no inciso IV:

II - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores;

P
IS

/C
O

F
IN

S
IC

M
S

IP
I

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou 

prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;

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:

§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e 

IV do caput, serão não-cumulativas.



NÃO CUMULATIVIDADE DO PIS E DA COFINS
Lei 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica 

poderá descontar créditos calculados em relação a: 

II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de 
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos 
destinados à venda, (...);

§ 1o  Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será 

determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no 

caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:

§ 2o Não dará direito a crédito o valor: 

I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e         

II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao 

pagamento da contribuição, (...)

§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em 

relação:

I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica 

domiciliada no País;

II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a 

pessoa jurídica domiciliada no País;

III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas 

incorridos a partir do mês em que se iniciar a aplicação do 

disposto nesta Lei.

Lei 10.637/2002 
Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da 
contribuição para o PIS/Pasep, vigentes anteriormente a 
esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o 
a 6º:

I – as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6o, 8o e 9o do art. 

3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998 

(parágrafos introduzidos pela Medida Provisória no 2.158-

35, de 24 de agosto de 2001), e Lei no 7.102, de 20 de 

junho de 1983;

II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda 

com base no lucro presumido ou arbitrado;                (Vide 

Medida Provisória nº 497, de 2010)

III – as pessoas jurídicas optantes pelo Simples;

IV – as pessoas jurídicas imunes a impostos;

(...)



NÃO CUMULATIVIDADE DO PIS E DA COFINS

 Em razão da omissão da legislação, o conceito de insumos foi delineado pela RFB por meio das Instruções

Normativas 247/2002 (parágrafo 5º do artigo 66) e 404/2004 (parágrafo 4º do artigo 8º)

 Consoante a leitura desses dispositivos, o critério de definição utilizado para os insumos gerarem direito

a crédito de PIS/Cofins assemelhava-se ao utilizado na legislação do IPI, o que restringiu bastante

qualquer apropriação por parte dos contribuintes

 Não satisfeitos com a definição da RFB, os contribuintes passaram a defender que o termo “insumos”

deveria ter uma definição mais abrangente

 Dentro desse contexto, o CARF passou por três fases até consolidação do tema do STJ:

• Intepretação restritiva, aplicando o conceito de insumos em consonância com RFB;

• Interpretação abrangente, similar aos insumos do IRPJ;

• Interpretação intermediária, passando a utilizar os critérios de essencialidade



JURISPRUDÊNCIA STJ – RESP 1.221.170 (TEMA 779)

Distribuição em 
01.12.2010

Atribuição como 
Recurso Repetitivo 

em 10.04.2014

Publicado Acórdão 
em 24.04.2018

Finalizado o 
julgamento em 

22.02.2018

ED da União não 
conhecidos

Interposto RE em 
16.05.2018

(violação o art. 195, 
§12º da CF)

Processo sobrestado em 07.05.2020 até 
julgamento do Tema 756 do STF

 Tese fixada: “(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”



RE 841.979 (TEMA 756)

 Os artigos 3º, das Leis 10.637/2002 e Lei 10.833/2003, e o artigo 31,

§3º, da Lei 10.865/2004, restringiram a não-cumulatividade plena do PIS

e da Cofins

 Principal argumento do contribuinte: o §12, do artigo 195, da CF,

instituído pela EC 42/2003, autorizou, em plano constitucional, a criação

da não-cumulatividade das contribuições sociais, entretanto, o

constituinte conferiu ao legislador infraconstitucional exclusivamente a

prerrogativa de definir os setores de atividades que se sujeitariam à esta

sistemática e não permitiu eventuais restrições

 Principal argumento da União: o §12, do artigo 195, da CF, instituído

pela EC 42/2003, autorizou que o legislador infraconstitucional desse os

contornos necessários à não-cumulatividade do PIS e da Cofins



MÉRITO – DEFESA UNILEVER:

 Constituinte derivado, ao acrescentar o §12, do art. 195, apenas permitiu que o legislador definisse os

setores que se sujeitariam à sistemática não-cumulativa do PIS e da Cofins

 Sistemática não-cumulativa pressupõe a dedução dos créditos relativos às despesas incorridas evitando o

“efeito em cascata”. As restrições legais são evidentemente inconstitucionais, pois não há permissão legal

para tanto

 Existe, no plano constitucional, um pressuposto de não-cumulatividade específico para cada tributo (ICMS,

IPI, PIS e Cofins), conceito que não poderia ter sido restringido pela legislação infraconstitucional

 Considerando que o legislador constitucional escolheu tributos que incidem sobre a receita para serem

não cumulativos, a consequência lógica e jurídica é a de que toda a aquisição de bens e serviços que se

destinem à geração das receitas tributadas devem gerar créditos

RE 841.979 (TEMA 756)



JURISPRUDÊNCIA STF – RE 599.316 (TEMA 244)

 O artigo 31, caput, da Lei 10.865/2004 estipulou que os créditos de PIS e Cofins relativos à depreciação

ou amortização de bens e direitos de ativos imobilizados, adquiridos até 30.04.2004 estariam proibidos

 Argumentos do contribuinte: dispositivo criou distinção injustificável entre os contribuintes adquirentes

de ativos imobilizados antes e depois de abril de 2004, em ofensa da isonomia tributária, de modo que

estariam sendo inobservados os artigos 150, IV, 170, IV e 195, §12, todos da CF

 Argumentos da União em relação ao artigo 195, §12: ao autorizar a não cumulatividade do PIS e da

Cofins no plano constitucional, o constituinte, de maneira diversa ao IPI e ao ICMS, remeteu a disciplina

exclusivamente à lei infraconstitucional

 Fixou a seguinte tese: "Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da

isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei nº 10.865/2004, no que vedou o creditamento da contribuição para

o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004”



“O Constituinte, diferentemente do alegado pela recorrente, não deixou a critério do legislador o

delineamento do regime não cumulativo das contribuições. O artigo 195, § 12, da Lei Maior autorizou,

tão somente, a definição dos setores em relação aos quais as contribuições podem ser não cumulativas.

Estabelecidos os segmentos de atividade econômica, cumpre ao legislador observar o princípio da não

cumulatividade, viabilizando a compensação sempre que gravada pelos tributos a operação precedente.

(...) Como o auferimento de receita deriva de operação econômica, surge pertinente, sem limitações, o

princípio constitucional da não cumulatividade, compensando-se na saída o montante devido e recolhido

na entrada.”

Ministro 
Marco Aurélio

Ministro Alexandre 
de Moraes

“Assim, as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, que instituíram o regime da não-cumulatividade para as

contribuições ao PIS e à COFINS relativos a determinadas despesas, não decorrem de imposição

constitucional, até porque sequer havia sido introduzido o §12º do artigo 195 da CF/1988. (...)

Levando-se em consideração que a não-cumulatividade do PIS/COFINS não decorre de imposição

constitucional, e sim de conformação da lei, entendo que a limitação imposta pelo artigo 31 da Lei

10.865/2004, encontra-se dentro do campo de liberalidade do legislador, não havendo, dessa forma,

qualquer violação ao direito adquirido, à irretroatividade ou à segurança jurídica.”

JURISPRUDÊNCIA STF – RE 599.316 (TEMA 244)



“Dessa análise, também se verifica que a não-cumulatividade do PIS e da COFINS decorre da legislação

infraconstitucional, ao contrário do que se passa com o IPI e o ICMS. Outra diferença entre as

contribuições e esses impostos sobre o consumo se dá pela técnica em que o princípio da não-

cumulatividade se concretiza, pois se compreende do escólio de Leandro Paulsen e Andrei Pitten Velloso

que “no caso do PIS/PASEP e da COFINS, não há creditamento de valores destacados nas operações

anteriores, mas apuração de créditos calculados em relação a despesas com bens e serviços utilizados na

sua atividade econômica”...”Ministro 
Edson Fachin

Ministro 
Dias Toffoli

“De início, cumpre recordar que Corte tem entendido que o art. 195, § 12, da Constituição Federal conferiu

boa liberdade para que o legislador possa tratar do regime não cumulativo de cobrança do PIS/COFINS. Em

razão disso, pode-se concluir ter ele também a possibilidade de restringir a concessão de créditos em

determinadas situações. Vejamos alguns julgados que corroboram isso.”

“Deve-se dizer que o mecanismo de aproveitamento de créditos decorrentes da aquisição de bens para o

ativo fixo da empresa insere-se em um contexto muito mais de um benefício criado pela legislação

infraconstitucional do que propriamente uma eventual imposição que decorreria da não cumulatividade das

referidas contribuições calcada no art. 195, § 12, do Texto Constitucional.”
Ministro 
Luiz Fux

JURISPRUDÊNCIA STF – RE 599.316 (TEMA 244)



RE 841.979 (TEMA 756) – ARGUMENTOS FAVORÁVEIS

 Os principais argumentos favoráveis à manutenção do direito dos contribuintes em relação a não-

cumulatividade plena para fins do PIS e da Cofins:

A não-cumulatividade é 
princípio constitucional que 

não deve ser limitado pela lei

Créditos de PIS e Cofins são 
regidos pelo critério 

financeiro “base contra base”

Isonomia tributária dentro 
dos setores abrangidos pela 

não-cumulatividade



RE 841.979 (TEMA 756) – POSSÍVEIS RESULTADOS

A não-cumulatividade do PIS e da 

Cofins não decorre de imposição 

constitucional, logo, a limitação 

infraconstitucional é possível

A Constituição Federal não deixou 

a critério do legislador o 

delineamento do regime não 

cumulativo das contribuições, 

portanto, inconstitucionais as 

limitações das Leis 10.637/2002; 

10.833/2003 e 10.865/2004



RE 841.979 (TEMA 756) – POSSÍVEL MODULAÇÃO DOS EFEITOS

 Em questões de segurança jurídica ou de interesse
social, o STF pode restringir os efeitos da decisão a

partir do trânsito em julgado ou de outro momento a

ser fixado (Lei 9.868/1999 e art. 927, do CPC)

 Em 2021, dos 13 temas julgados pelo STF, 07 já

tiveram seus efeitos modulados pela Corte

o Motivos: alteração jurisprudencial, impacto

orçamentário e garantia de governabilidade

 Necessidade de ajuizamento de ação individual do

contribuinte para garantir o direito antes de decisão

 Aguardando nova inclusão em pauta

A Constituição Federal não deixou 

a critério do legislador o 

delineamento do regime não 

cumulativo das contribuições, 

portanto, inconstitucionais as 

limitações das Leis 10.637/2002; 

10.833/2003 e 10.865/2004



RE 841.979 (TEMA 756) – CONCOMITÂNCIA

• Ausência de discussão do conceito legal de insumo previsto no

artigo 3º, II, das Leis 10.637/2002 10.833/2003

• Ausência de discussão sobre o direito de crédito de PIS e Cofins

sobre determinada despesa de modo específico

• Busca afastar as limitações trazidas ao regime da não-

cumulatividade, por sua inconstitucionalidade, e não a devida

interpretação e aplicação da legislação infraconstitucional ao

caso concreto

AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM EVENTUAIS DISCUSSÕES A RESPEITO DO CONCEITO DE INSUMO
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Esta apresentação é de autoria dos advogados do Gaia Silva Gaede Advogados, a quem

pertencem todos os direitos, e sem cuja autorização não deve ser, de forma alguma,

fornecida, reproduzida ou divulgada. Seu conteúdo não tem por finalidade o alcance de um

determinado resultado específico, mas sim a demonstração do panorama legal sobre a

matéria no momento de sua elaboração, sobre cuja atualização não nos responsabilizamos,

não consistindo em qualquer aconselhamento jurídico, que deve ser fornecido apenas

mediante a análise de cada situação concreta.


