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Negócios Crédito de PIS e Cofins e não-cumulatividade: cenário atual 

recomenda atenção das empresas

As Leis n.º 10.637/02 e 10.833/03, que previram 
o regime não-cumulativo do PIS e da COFINS, 
regularam a possibilidade de tomada de crédito 
dessas contribuições quanto aos custos de bens 
e serviços utilizados como insumo na produção 
ou fabricação de bens ou produtos destinados à 
venda e utilizados como insumo na prestação de 
serviços.

Visando regulamentar o tema, a Receita Federal 
(RFB) editou as Instruções Normativas nº 247/02 e 
404/04, trazendo indevida restrição ao conceito de 
insumos que se encontrava originalmente previsto 
nas leis. Ou seja, referidas normativas afrontavam 
o princípio da legalidade.

Em 2018, o Superior Tribunal de Justiça julgou 
o recurso repetitivo REsp 1.221.170, definindo 
que: “O conceito de insumo deve ser aferido à luz 
dos critérios da essencialidade ou relevância, vale 
dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a 

importância de determinado item - bem ou serviço 
- para o desenvolvimento da atividade econômica 
desempenhada pelo contribuinte.” Assim, entendeu 
o STJ ser ilegal a disciplina do creditamento de PIS 
e COFINS estabelecida pelas IN/RFB nº 247/02 e 
404/04.

Após esta decisão, a RFB editou a Instrução 
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Normativa n.º 1911/19, prevendo que os bens e 
serviços passíveis de crédito como insumo são 
aqueles considerados essenciais ou relevantes, que 
integram o processo de produção ou fabricação 
de bens destinados à venda ou de prestação de 
serviços.

Portanto, o conceito de insumo para fins de 
creditamento está firmemente ligado à atividade 
desenvolvida pelo contribuinte. O insumo deve 
ser usado direta ou indiretamente na atividade, 
ser indispensável na formação do produto final, 
bem como estar relacionado com o objeto social 
da pessoa jurídica.

São por essas razões que algumas despesas 
não são passíveis de creditamento por todas e 
quaisquer empresas, sendo necessária a análise 
individual e específica da natureza da atividade do 
contribuinte por profissional especializado.

O cenário atual pode ser indicado, em termos 
gerais, a partir de alguns posicionamentos recentes 
da Receita Federal, conforme explicado abaixo:

1) Impossibilidade de tomada de créditos de PIS 
e COFINS como insumos para comércio varejista 
em relação às taxas de administração de cartões 
(Solução de Consulta Disit/SRRF02 nº 2013/21);

2) Possibilidade de tomada de créditos de PIS 
e COFINS em relação a gastos com aquisição de 
produtos químicos utilizados no tratamento de 
efluentes gerados pela linha de produção, bem 
como os gastos com a contratação de serviços 
para análise de efluentes industriais, por 

exigência da legislação ambiental (Solução de 
Consulta Disit/SRRF01 nº 1006/21);

3) Direito a crédito de PIS e COFINS em relação 
a gastos da pessoa jurídica com a contratação de 
serviços de transporte para o deslocamento 
entre residência-trabalho da mão de obra usada 
na produção de bens ou de prestação de serviços, 
em substituição ao vale transporte por imposição 
legal. (Solução de Consulta Disit/SRRF07 nº 
7273/21. Em relação ao vale-transporte, ver a 
Solução de Consulta Cosit nº 45/20).

4) A Receita Federal entende que não há 
insumos para a atividade comercial de revenda de 
bens, apenas admite créditos relacionados a bens 
adquiridos para revenda conforme a Solução de 
Consulta Cosit nº 248/19.;

5) Não reconhecimento de direito a crédito os 
dispêndios com estruturação e implementação 
de sistemas de logística reversa por fabricantes 
e importadores de lâmpadas fluorescentes, de 
vapor de sódio e mercúrio e de luz mista e seus 
componentes, embora advenha de imposição 
legal, pois não seriam inerentes ao processo de 
produção dos bens, mas assumidos para dar 

a destinação final ambientalmente adequada 
dos produtos já consumidos. Assim, não são 
considerados insumos (Solução de Consulta Cosit 
nº 215/21);

6) Não reconhecimento de crédito de PIS e 
COFINS por despesas financeiras relativas a 
financiamento bancário, eis que não representa 
aquisição de insumos (Solução de Consulta Cosit 
nº 154/21).

7) Possibilidade de creditamento em relação 
a Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
fornecidos a trabalhadores alocados nas atividades 
de produção de bens ou de prestação de serviços 
(Solução de Consulta Disit/SRRF02 nº 2008/20 
vinculada à Solução de Consulta Cosit n.º 183/19).

Como se pode perceber, o entendimento da 
Receita Federal continua sendo bastante restritivo 
quanto aos créditos de PIS e COFINS admitidos, 
sendo aconselhável que a empresa conte com uma 
orientação especializada para o seu caso concreto, 
que pode ter interpretação diferente de outras 
empresas.

Ademais, mesmo no caso de a RFB não 
admitir determinado crédito, há a possibilidade 
de se recorrer ao Judiciário para demonstrar a 
essencialidade e a imprescindibilidade do insumo 
para que seja reconhecido o direito ao crédito, o 
que pode ter reflexos bastante positivos para a 
empresa.

Michele Giamberardino Fabre
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Testamento digital e a modernização 
dos atos jurídicos

Cada vez mais tem-se utilizado os espaços eletrônicos 
e digitais para reger comunicações e interações pessoais 
e profissionais, diante da facilidade e comodidade que 
estes meios trazem. O mundo jurídico, por sua vez, 
também tem utilizado da tecnologia para modernizar 
as relações e desburocratizar certos atos. É o que se 
pretende fazer com os testamentos.

De acordo com o que prevê o art. 1.864 do Código 
Civil, o testamento público deveria, obrigatoriamente, ser 
escrito, manual ou mecanicamente, por tabelião ou seu 

substituto legal, lavrado por escritura pública e lido em 
voz alta na presença do testador e de duas testemunhas. 
Já o testamento particular também deveria ser escrito 
de próprio punho ou mediante processo mecânico, com 
as exigências descritas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 
1.876, CCB e obrigatoriamente assinado pelo testador na 
presença de três testemunhas.

O Provimento nº 100/2020, instituído pelo CNJ 
durant e a pandemia do Covid-19, trouxe avanços 
no sentido de possibilitar a assinatura eletrônica do 
testamento público, para evitar o contato entre as 
pessoas.

Por sua vez, recentemente a CCJ aprovou o projeto 
de Lei nº 5.820/2019, o qual busca modernizar ainda mais 
as formas de apresentação de testamentos, prevendo a 
possibilidade de testamento particular digital, bem como 
de herança digital.

Ao realizar o testamento particular de forma digital, 

assinado por meio eletrônico, o testador utilizará uma 
gravação de som e imagem com reconhecimento facial e 
criptografia, desde que a mídia seja gravada em formato 
compatível com os programas de leitura existentes na 
data da efetivação do ato.

O referido projeto de Lei vai além e prevê, ainda, que 
a chamada herança digital - a qual se trata do acervo 
de bens e direitos publicados usados ou guardados em 
servidores, plataformas virtuais ou em nuvem, podendo 
ser acessados de maneira online ou não, incluindo áudios, 
textos, imagens, blogs, senhas de acesso, entre outras 
mídias e conjuntos de dados publicados ou armazenados 
nos canais de comunicação – também pode ser incluída 
no testamento digital, desde que nesse caso, haja a 
presença das testemunhas para sua validação.

Não há dúvidas que a proposta de Lei demonstra 
um grande avanço, vez que, ao mesmo tempo que 
moderniza as relações jurídicas, atende aos anseios da 
sociedade contemporânea.

Ressalta-se, entretanto, que o referido projeto precisa, 
ainda, de aprovação do Senado Federal e do Presidente 
da República para que se torne Lei.

Valéria Jacobovicz
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Uma grande tendência no mercado é a “tokenização” 
de ativos, que é um negócio novo e disruptivo, ainda em 
desenvolvimento, mas que promete ser mais seguro, 
flexível e com menos custos.

Tokenizar, em síntese, é representar digitalmente 
um ativo real, com a criação de “tokens” utilizando-se 
tecnologia blockchain. Este token é transacionável, de 
forma que o adquirente pode ter participação no bem 
ou negócio que este token representa. Então, quando 
tokenizado, este bem poderá ser vendido na rede, dentro 
de um marketplace, sem a necessidade de intermediários 
(peer to peer). Hoje, já há tokenização de ouro, energia solar, 
imóveis, obras de arte, e até de times de futebol!

Dentro deste cenário, começou a ser vislumbrada a 
possibilidade de tokenização de participações societárias, 
especialmente após o advento da Lei da Liberdade 
Econômica e do Marco Legal das Startups, que conferiram 
maior autonomia para negociação entre as Partes e maior 
digitalização dos negócios.

A aplicação desta tecnologia parece ter uma maior 
adaptabilidade para sociedades anônimas, por serem 
sociedades “de capital”, que prescindem do vínculo 
interpessoal entre os sócios. Inclusive, no Paraná, já foi 
constituída a primeira Sociedade Anônima Fechada com 

ações ordinárias nominativas registradas via tecnologia 
blockchain. Em princípio, estas “ações tokens” poderão ser 
geridas com esta tecnologia, inclusive para transferências, 
averbações, onerações, etc., o que pode conferir maior 
segurança, transparência e agilidade nas negociações. 

Por sua vez, as Sociedades Limitadas, que são o 
tipo societário mais utilizado no Brasil, necessitam do 
vínculo entre os sócios (intuitu personae), o que, em 
princípio, impediria a irrestrita transferência das quotas 
a terceiros. Objetivando trazer esta tecnologia para as 
empresas de porte pequeno e médio, tem-se discutido 
a possibilidade de tokenização por meio de quotas 
preferenciais, sem direito a voto, que passaram a ser 
admitidas com o advento da IN DREI 81/2021. Tal prática 
poderia incentivar o recebimento de investimentos para 
sociedades menores, gerando também maior liquidez 
das quotas negociadas. Interessante que alguns aspectos 

desta relação, ainda, poderiam ser regulados por smart 
contracts, em que cláusulas de tag e drag along poderiam 
ser automaticamente executadas, por exemplo.

Há muito a ser debatido e experimentado, 
principalmente em ambiente de sandbox regulatório, 
ante os possíveis entraves e lacunas jurídicos, mas sem 
dúvida é um tema interessante a ser acompanhado, que 
poderá repercutir em novas estruturas societárias e de 
investimentos.

Luize Mazeto

Artigo
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Promulgada Emenda Constitucional 
que incluiu a proteção de dados 
pessoais como direito fundamental

Através do julgamento do REsp. 1.792.265, o STJ 
decidiu pela impenhorabilidade de imóvel utilizado 
como única residência do devedor, mesmo que 
adquirido no curso da execução.

O credor da execução defendeu a impossibilidade 
de reconhecer a impenhorabilidade do bem, vez que ele 
teria sido comprado após decisão judicial que declarava 
o executado como devedor, mas entendeu o relator do 
caso, Min. Luis Felipe Salomão, que, em se tratando do 
único bem do executado, além de ser utilizado como 
residência do devedor, o imóvel se enquadra como bem 
de família, e, portanto, é impenhorável.

Conforme defendeu o Ministro, o imóvel 
apenas não receberia a proteção do bem de família 
(impenhorabilidade) caso o devedor possuísse outro 
imóvel de valor inferior e nele também residisse, o que 
não era o caso.

Valéria Jacobovicz

Através da Solução de Consulta Cosit n.º 183/2021, 
a RFB entendeu, em apertada síntese, que para:

    1. IRPJ e CSLL: a receita do indébito de PIS e 
COFINS recuperados em ação judicial e SELIC incidente 
até o trânsito em julgado devem ser tributados no 
trânsito em julgado da decisão que define o valor a ser 
restituído. Caso a decisão não o estabeleça, a tributação 
é na entrega da 1ª declaração de compensação onde 
se informa o valor integral a compensar;

    2. PIS e COFINS: juros de mora (SELIC) incidentes 
sobre os indébitos de PIS/COFINS apurados até o 
trânsito em julgado são oferecidos à tributação na 
data do trânsito em julgado da decisão que define 
o valor a restituir. Caso não haja decisão definindo 
o valor, a tributação é na entrega da 1ª declaração 
de compensação onde se declara o valor integral a 
compensar.

Michele Giamberardino Fabre

Foi promulgada a Emenda Constitucional 
nº 115/2022, que altera a Constituição Federal 
para incluir a proteção de dados pessoais entre 
os direitos e garantias fundamentais, tendo 
incluído no art. 5º da Carta Magna o inciso 
LXXIX, que dispõe: “é assegurado, nos termos 
da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, 
inclusive nos meios digitais”. Além disso, foi 
fixada a competência privativa da União para 
legislar sobre o tema.

O art. 5º da Constituição Federal elenca 
os direitos e garantias fundamentais dos 
cidadãos. Assim, a aprovação desta emenda 
constitucional demonstra a relevância da 
privacidade e proteção de dados pessoais, dá 
força à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), 
e reforça a necessidade de adaptação ao novo 
regramento.

Luize Mazeto
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