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EMENTA

Processual Civil. Tributário. Ausência de violação ao art. 
535, do CPC. Violação ao art. 538, parágrafo único, do CPC. 
Incidência da Súmula no. 98/STJ. Contribuições ao PIS/
PASEP e COFINS não-cumulativas. Creditamento. Conceito 
de insumos. Art. 3o., II, da Lei no. 10.637/2002 e art. 3o., II, 
da Lei no. 10.833/2003. Ilegalidade das Instruções Normativas 
SRF no. 247/2002 e 404/2004.

1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de 
forma sufi cientemente fundamentada a lide, muito embora não 
faça considerações sobre todas as teses jurídicas e artigos de lei 
invocados pelas partes.

2. Agride o art. 538, parágrafo único, do CPC, o acórdão que 
aplica multa a embargos de declaração interpostos notadamente 
com o propósito de prequestionamento. Súmula no. 98/STJ: 
Embargos de declaração manifestados com notório propósito de 
prequestionamento não têm caráter protelatório.

3. São ilegais o art. 66, § 5o., I, a e b, da Instrução 
Normativa SRF no. 247/2002 - Pis/Pasep (alterada pela 
Instrução Normativa SRF no. 358/2003) e o art. 8o., § 4o., I, 
a e b, da Instrução Normativa SRF no. 404/2004 - Cofi ns, que 
restringiram indevidamente o conceito de “insumos” previsto 
no art. 3o., II, das Leis no. 10.637/2002 e no. 10.833/2003, 
respectivamente, para efeitos de creditamento na sistemática de 
não-cumulatividade das ditas contribuições.

4. Conforme interpretação teleológica e sistemática do 
ordenamento jurídico em vigor, a conceituação de “insumos”, 
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para efeitos do art. 3o., II, da Lei no. 10.637/2002, e art. 
3o., II, da Lei no. 10.833/2003, não se identifica com a 
conceituação adotada na legislação do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - IPI, posto que excessivamente restritiva. Do 
mesmo modo, não corresponde exatamente aos conceitos de 
“Custos e Despesas Operacionais” utilizados na legislação do 
Imposto de Renda - IR, por que demasiadamente elastecidos.

5. São “insumos”, para efeitos do art. 3o., II, da Lei no. 
10.637/2002, e art. 3o., II, da Lei no. 10.833/2003, todos 
aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o 
processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam 
ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração 
importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou 
da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, 
ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou 
serviço daí resultantes.

6. Hipótese em que a recorrente é empresa fabricante de 
gêneros alimentícios sujeita, portanto, a rígidas normas de 
higiene e limpeza. No ramo a que pertence, as exigências de 
condições sanitárias das instalações se não atendidas implicam 
na própria impossibilidade da produção e em substancial perda 
de qualidade do produto resultante. A assepsia é essencial e 
imprescindível ao desenvolvimento de suas atividades. Não 
houvessem os efeitos desinfetantes, haveria a proliferação de 
microorganismos na maquinaria e no ambiente produtivo que 
agiriam sobre os alimentos, tornando-os impróprios para o 
consumo. Assim, impõe-se considerar a abrangência do termo 
“insumo” para contemplar, no creditamento, os materiais de 
limpeza e desinfecção, bem como os serviços de dedetização 
quando aplicados no ambiente produtivo de empresa fabricante 
de gêneros alimentícios.

7. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as 
acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior 
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Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas, 
o seguinte resultado de julgamento: Prosseguindo-se no julgamento, 
após o voto-vista do Sr. Ministro Herman Benjamin, divergindo do Sr. 
Ministro Mauro Campbell Marques, negando provimento ao recurso, a 
Turma, por maioria, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do 
Sr. Ministro-Relator. Vencido o Sr. Ministro Herman Benjamin.

Os Srs. Ministros Castro Meira e Humberto Martins votaram com 
o Sr. Ministro Relator.

Não participou do julgamento a Sra. Ministra Assusete Magalhães, 
nos termos do art. 162, § 4o., do RISTJ.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques.

Brasília (DF), 19 de maio de 2015 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 29.6.2015

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Trata-se de recurso 
especial interposto por Domingos Costa Indústrias Alimentícias S/A 
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a. Região cuja ementa é 
a seguinte (e-STJ fl s. 200/204):

Tributário. PIS e COFINS. Creditamento. “Insumos”. Produtos de 
limpeza/desinfecção e dedetização. Previsão legal estrita.

1. A sistemática das Leis no. 10.637/2002 (PIS) e 10.833/2003 
(COFINS) permite que a pessoa jurídica desconte créditos calculados 
em relação a bens e serviços por ela utilizados como insumos na 
prestação de serviços por ela prestados ou fabricação de bens por ela 
produzidos.

2. A IN/SRF no. 247, de 21 NOV 2002, com redação dada pela 
IN/SRF no. 358, de 9 SET 2003 (dispõe sobre PIS e COFINS) e a 
IN/SRF no. 404/2004, definem como insumo os produtos “utilizados 
na fabricação ou produção de bens destinados à revenda”, assim 
entendidos como “as matérias primas, os produtos intermediários, o 
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, 
tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou 
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químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em 
fabricação”.

3. As normas tributárias, ao definir insumo como tudo aquilo que 
é utilizado no processo de produção, em sentido estrito, e integrado 
ao produto final, nada mais fizeram do que explicitar o conteúdo 
semântico do termo legal “insumo”, sem, todavia, infringência 
ao poder regulamentar, pois nelas não há, no ponto, nenhuma 
determinação que extrapole os termos das Leis no. 10.637/2002 e no. 
10.833/2003.

4. Os produtos de limpeza, desinfecção e dedetização têm 
finalidades outras que não a integração do processo de produção e 
do produto final, mas de utilização por qualquer tipo de atividade 
que reclama higienização, não compreendendo o conceito de insumo, 
que é tudo aquilo utilizado no processo de produção e/ou prestação de 
serviço, em sentido estrito, e integra o produto final.

5. O creditamento relativo a insumos, por ser norma de direito 
tributário, está jungido ao princípio da legalidade estrita, não 
podendo ser aplicado senão por permissivo legal expresso.

6. Apelação não provida.

7. Peças liberadas pelo Relator, em 23.11.2009, para publicação 
do acórdão.

Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados, com 
aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, 
parágrafo único, do CPC (e-STJ fl s. 217/220).

Nas razões recursais, fundadas na alínea a do permissivo 
constitucional, o recorrente alega, em preliminar, violação do disposto 
no art. 535, II, do CPC, visto que o Tribunal de origem deixou de 
se pronunciar sobre questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 
Sustenta, ainda, que o acórdão de origem infringiu o disposto no art. 
538 do CPC ao aplicar multa processual, considerando que os embargos 
tiveram o explícito propósito de prequestionar diversos dispositivos legais. 
No mérito, defende que os produtos de limpeza, desinfecção e serviços 
de dedetização usados na produção podem ser considerados insumos 
para fi ns de creditamento de débitos à Pis/Cofi ns não-cumulativos, 
aduzindo que as Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal 
no. 247/2002 e no. 404/2004 restringiram o conceito do termo insumo 
inserido no art. 3o. das Leis no. 10.637/2002 e 10.833/2003, violando-
as, assim como ao art. 100, I, do CTN (e-STJ fl s. 223/238).
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Em suas contrarrazões, a Fazenda Nacional postula a manutenção 
do acórdão recorrido (e-STJ fl s.246/256).

Após o juízo positivo de admissibilidade, subiram os autos a esta 
Corte (e-STJ fl s. 258/259).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): Com efeito, 
o PARTICULAR interpôs recurso especial fundado na ofensa aos 
arts. 3o. das Leis no. 10.637/2002 e 10.833/2003, além do art. 100, 
I, do CTN, sob o argumento de que as Instruções Normativas no. 
247/2002, 358/2003 e 404/2004 teriam desrespeitado o alcance das leis 
regulamentadas ao limitar o signifi cado do termo “insumo” previsto nos 
artigos das referidas leis ordinárias. Há correspondência lógica entre os 
argumentos desenvolvidos, o acórdão proferido e o intuito pretendido, 
de forma que inaplicável o Enunciado no. 284, da Súmula do STF.

Outrossim, o tema foi devidamente prequestionado. Desta maneira, 
o recurso especial merece conhecimento.

1. Exame da alegada violação ao art. 535, II, do CPC.

Não houve a alegada ofensa ao art. 535, II, do CPC. Muito embora 
a parte recorrente tenha oposto embargos de declaração, tem-se que, em 
não havendo no acórdão omissão, contradição ou obscuridade capaz de 
ensejar o acolhimento da medida integrativa, tal não é servil para forçar a 
reforma do julgado nesta instância extraordinária.

Com efeito, afi gura-se despicienda, nos termos da jurisprudência 
deste Tribunal, a refutação da totalidade dos argumentos trazidos pela 
parte, com a citação explícita de todos os dispositivos infraconstitucionais 
que aquela entender pertinentes ao desate da lide.

2. Exame da alegada violação ao art. 538, parágrafo único, do CPC.

Em relação à multa do art. 538 do CPC, assiste razão à recorrente, 
sobretudo porque esta Corte já pacifi cou entendimento segundo o qual, 
nos termos da Súmula no. 98/STJ: Embargos de declaração manifestados 
com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.
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3. Mérito: da legislação tributária sob exame.

O cerne da controvérsia diz respeito ao reconhecimento do direito 
do recorrente, fabricante de produtos alimentícios, de ver assegurado 
o aproveitamento de créditos provenientes de gastos com materiais 
de limpeza, desinfecção e serviços de dedetização usados no ambiente 
produtivo, com base nas Leis no. 10.637/2002 e 10.833/2003.

Diz a Secretaria da Receita Federal que: a) os gastos com materiais/
bens de desinfecção (limpeza) não dão direito aos créditos, porque 
não se consomem em função da ação diretamente exercida sobre o 
produto em fabricação; e b) os serviços de dedetização não dão direito 
ao crédito porque não correspondem ao conceito de serviços aplicados 
ou consumidos na produção ou fabricação do produto. Contra tais 
conclusões se insurgiu o contribuinte.

Em 29 de agosto de 2002, editou-se a Medida Provisória no. 66, que 
alterou a sistemática do Pis e Pasep para instituir a não-cumulatividade 
dessas contribuições, o que foi reproduzido pela Lei no. 10.637, de 30 
de dezembro de 2002 (lei de conversão), que, em seu art. 3o., inciso 
II, autorizou a apropriação de créditos calculados em relação a bens e 
serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à 
venda. É a seguinte a redação do referido dispositivo:

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, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao 
pagamento de que trata o art. 2o. da Lei no. 10.485, de 3 de julho de 
2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela 
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 
e 87.04 da TIPI;

Da mesma forma, a Medida Provisória no. 135, de 30 de outubro 
de 2003, convertida na Lei no. 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
instituiu a sistemática da não-cumulatividade em relação à apuração 
da Cofins, destacando o aproveitamento de créditos decorrentes da 
aquisição de insumos em seu art. 3o., inciso II, em redação idêntica 
àquela já existente para o Pis/Pasep, in verbis:
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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, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao 
pagamento de que trata o art. 2o. da Lei no. 10.485, de 3 de julho de 
2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela 
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 
e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no. 10.865, de 2004)

Posteriormente, pela edição da Emenda Constitucional no. 42/2003, 
de 31 de dezembro de 2003, o princípio da não-cumulatividade das 
contribuições sociais alcançou o plano constitucional através da inserção 
do § 12 ao art. 195, que assim dispôs:

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:

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada 
na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional no. 20, de 1998)

[...]

b) a receita ou o faturamento;

[...]

§ 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.

Da norma constitucional em referência não se extrai a possibilidade 
de dedução de créditos a todo e qualquer bem ou serviço adquirido 
para consecução da atividade empresarial, restando expresso que a 
regulamentação da sistemática da não-cumulatividade aplicável ao Pis e à 
Cofi ns fi caria afeta ao legislador ordinário.

Interpretando o conteúdo da legislação fiscal em comento, a 
Secretaria da Receita Federal veiculou, pelas Instruções Normativas no. 
247/02 (redação alterada pela Instrução Normativa no. 358/2003), e 
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404/04, orientação necessária à sua execução, estabelecendo, para fi ns de 
aproveitamento de créditos, o alcance do termo “insumo”, ao dispor:

Instrução Normativa SRF no. 247/2002 - PIS/Pasep

Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo 
com a alíquota prevista no art. 60 pode descontar créditos, 
determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os 
valores:

I – das aquisições efetuadas no mês:

[...]

b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, 
utilizados como insumos: (Redação dada pela IN SRF no. 358, de 
9.9.2003)

b.1) na fabricação de produtos destinados à venda; ou (Incluída 
pela IN SRF no. 358, de 9.9.2003)

b.2) na prestação de serviços; (Incluída pela IN SRF no. 358, de 
9.9.2003)

[...]

§ 5o. Para os efeitos da alínea b do inciso I do caput, entende-se 
como insumos: (Incluído pela IN SRF no. 358, de 9.9.2003)

I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à 
venda: (Incluído pela IN SRF no. 358, de 9.9.2003)

a) as matérias primas, os produtos intermediários, o material de 
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como 
o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em 
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, 
desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado; (Incluído pela 
IN SRF no. 358, de 9.9.2003)

b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, 
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto; 
(Incluído pela IN SRF no. 358, de 9.9.2003)

II - utilizados na prestação de serviços: (Incluído pela IN SRF no. 
358, de 9.9.2003)

a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde 
que não estejam incluídos no ativo imobilizado; e (Incluído pela IN 
SRF no. 358, de 9.9.2003)
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b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, 
aplicados ou consumidos na prestação do serviço. (Incluído pela IN 
SRF no. 358, de 9.9.2003)

Instrução Normativa SRF no. 404/2004 - Cofins

Art. 8o. Do valor apurado na forma do art. 7o., a pessoa jurídica 
pode descontar créditos, determinados mediante a aplicação da mesma 
alíquota, sobre os valores:

I - das aquisições efetuadas no mês:

[...]

b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, 
utilizados como insumos:

b.1) na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à 
venda; ou

b.2) na prestação de serviços;

[...]

§ 4o. Para os efeitos da alínea b do inciso I do caput, entende-se 
como insumos:

I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à 
venda:

a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de 
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como 
o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em 
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, 
desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado;

b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, 
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto;

II - utilizados na prestação de serviços:

a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde 
que não estejam incluídos no ativo imobilizado; e

b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, 
aplicados ou consumidos na prestação do serviço.

[...]

O que se deduz da leitura das referidas regras infralegais é que a 
apuração do creditamento da Contribuição ao Pis e da Cofi ns foi restrita 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

218

aos bens que compõem diretamente os produtos da empresa (a matéria-
prima, o produto intermediário, o material de embalagem e quaisquer 
outros bens que sofram alterações em função da ação diretamente 
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas 
no ativo imobilizado) ou prestação de serviços aplicados ou consumidos 
na fabricação do produto.

A defi nição de “insumos” adotada pelos normativos da Secretaria 
da Receita Federal, excessivamente restritiva em relação aos serviços 
utilizados na produção e em relação aos bens também utilizados na 
produção, em tudo se assemelha à defi nição de “insumos” para efeito de 
creditamento do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, ditada 
pelo art. 226 do Decreto no. 7.212/2010. Transcrevo essa última norma 
para efeito comparativo:

Decreto no. 7.212/2010 - RIPI/2010

Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são 
equiparados poderão creditar-se (Lei no. 4.502, de 1964, art. 25):

I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e 
material de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização 
de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e os 
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao 
novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo 
se compreendidos entre os bens do ativo permanente;

[...]

Ocorre que, como veremos, não há respaldo legal para que seja 
adotado conceito excessivamente restritivo de “utilização na produção” 
(terminologia legal), tomando-o por “aplicação ou consumo direto 
na produção” e para que seja feito uso, na sistemática do Pis/Pasep e 
Cofi ns não-cumulativos, do mesmo conceito de “insumos” adotado pela 
legislação própria do IPI.

4. Da impossibilidade de ser adotado o conceito de “insumos” 
próprio do IPI.

Com efeito, reitero não ser possível que a sistemática do Pis/Pasep e 
Cofi ns não-cumulativos colha o mesmo conceito de “insumos” adotado 
pela legislação própria do IPI. Isto porque quando o legislador deseja 
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importar tal conceituação de “insumos” para fi ns de cálculo de benefícios 
fi scais, o faz expressamente, como o fez, v.g., na hipótese do crédito 
presumido de IPI, como ressarcimento das contribuições ao Pis/Pasep e à 
Cofi ns, previsto no art. 1o., da Lei no. 9.363/1996.

Na suso citada lei, há expressa previsão para que sejam utilizados 
subsidiariamente os conceitos de produção, matéria-prima, produtos 
intermediários e material de embalagem previstos na legislação do IPI. 
Veja-se:

Lei no. 9.363/1996

Art. 3o. Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da 
receita operacional bruta, da receita de exportação e do valor das 
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem 
será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das 
contribuições referidas no art. 1o., tendo em vista o valor constante 
da respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor 
exportador.

Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do 
Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados para o 
estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita operacional 
bruta e de produção, matéria-prima, produtos intermediários e 
material de embalagem.

Diferentemente, nas leis que tratam do Pis/Pasep e Cofi ns não-
cumulativos não há menção a qualquer arcabouço normativo em vigor 
para se colher o conceito de “insumos”.

Na mesma linha de raciocínio, outras razões também se me afi guram 
sufi cientes a impedir a utilização do conceito de “insumos” previsto para 
a legislação do IPI. Vejamos.

O regime da não-cumulatividade do IPI, cuja materialidade é o 
produto industrializado, encontra expressão no art. 153, § 3o., II, da 
Constituição Federal, e permite a compensação do que for devido em cada 
operação com o montante cobrado nas anteriores, a fi m de impedir que a 
carga tributária incidente sobre cada etapa da cadeia produtiva integre 
a base de cálculo das etapas seguintes, o que anularia a sistemática da 
unitributação do IPI. Desse modo, desconta-se o débito da saída do 
produto com o valor do crédito da entrada do insumo que foi aplicado 
no produto industrializado, fazendo com que haja a compensação 
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dos valores cobrados nas etapas anteriores. Por tal razão, o conceito 
de “insumo” para fins de não-cumulatividade do IPI, o qual teve 
sua amplitude exposta na própria legislação de regência, restringe-se 
basicamente às matérias-primas, produtos intermediários e materiais de 
embalagem, bem como aos produtos que são consumidos no processo 
de industrialização, que tenham efetivo contato com o produto. Na 
defi nição clássica adotada pela Secretaria da Receita Federal: insumo é 
aquilo que se integra de forma física ou química ao novo produto ou aquilo 
que sofre consumo, desgaste ou alteração de suas propriedades físicas ou 
químicas durante o processo de industrialização mediante contato físico com 
o produto (REsp no. 1.049.305/PR, Segunda Turma, Rel. Min. MAURO 
CAMPBELL MARQUES, julgado em 22.3.2011).

Por sua vez, a não-cumulatividade da contribuição ao Pis e da Cofi ns 
instituída pelas Leis no. 10.637 e 10.833 - ainda que a expressão utilizada 
pelo legislador seja idêntica - apresenta perfi l totalmente diverso daquela 
pertinente ao IPI, visto que a previsão legal possibilita a dedução dos 
valores de determinados bens e serviços suportados pela pessoa jurídica 
dos valores a serem recolhidos a título dessas contribuições, calculados 
pela aplicação da alíquota correspondente sobre a totalidade das receitas 
por ela auferidas. Como se verifi ca, na técnica de arrecadação dessas 
contribuições, não há propriamente um mecanismo não-cumulativo, 
decorrente do creditamento de valores das entradas de bens que sofrerão 
nova incidência em etapa posterior da cadeia produtiva, nos moldes do 
que existe para aquele imposto (IPI).

Considera-se, ainda, que a hipótese de incidência dessas 
contribuições leva em consideração o faturamento mensal, assim entendido 
como o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente 
de sua denominação ou classifi cação contábil (artigos 1o. das Leis no. 
10.637/2002 e 10.833/2003). Ou seja, esses tributos não têm sua 
materialidade restrita apenas aos bens produzidos, mas sim à aferição de 
receitas, cuja amplitude torna inviável a sua vinculação ao valor exato da 
tributação incidente em cada etapa anterior do ciclo produtivo.

Note-se também que, para fi ns de creditamento do Pis e da Cofi ns, 
admite-se que a prestação de serviços seja considerada como insumo, 
o que já leva à conclusão de que as próprias Leis no. 10.637/2002 e 
10.833/2003 elasteceram a defi nição de “insumos”, não se limitando 
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apenas aos elementos físicos que compõem o produto. Nesse ponto, 
quanto à abrangência dada pela legislação de regência ao admitir que 
serviços sejam considerados como insumos de produção ou fabricação, 
destacam-se os ensinamentos de Marco Aurélio Grego (in “Conceito de 
insumo à luz da legislação de PIS/COFINS”, Revista Fórum de Direito 
Tributário RFDT, ano 1, no. 1, jan/fev.2003, Belo Horizonte: Fórum, 
2003, grifo nosso):

As leis mencionadas prevêem expressamente que o serviço pode ser 
utilizado como insumo na produção ou fabricação. Ora, como um 
serviço (atividade + utilidade) pode ser insumo da produção ou da 
fabricação de um bem?

Será efetivamente insumo sempre que a atividade ou a utilidade 
forem necessárias à existência do processo ou do produto ou agregarem 
(ao processo ou ao produto) alguma qualidade que faça com que um 
dos dois adquira determinado padrão desejado. Vale dizer, quando 
atividade ou utilidade contribuírem para o processo ou o produto 
existirem ou terem certas características. 

Na medida em que os serviços configuram insumos no âmbito 
de PIS/COFINS, pois as respectivas utilidades são fruídas como tal 
(por condicionarem a existência ou integrarem funcionalmente o 
processo ou o produto), então os bens também estarão sendo utilizados 
como insumo na medida em que das utilidades que deles emanarem 
dependam a existência ou a qualidade do processo ou produto.

(...) Vale dizer, “utilizar como insumo” é extrair os bens ou dos 
serviços todas as utilidades que lhes sejam próprias para o fim de 
fazer com que o processo produtivo ou o produto destinado a venda 
existam ou tenham as características almejadas. Vale dizer, fazer com 
que - no específico contexto da atividade econômica desenvolvida pelo 
contribuinte - processo e produto sejam o que são.

Portanto, o conceito de insumo adotado pelas Leis é amplo a ponto 
de abranger até mesmo as utilidades disponibilizadas através de bens e 
serviços, desde que relevantes para o processo ou para o produto. Terem 
as leis de regência admitido créditos relativos a “serviços utilizados 
como insumos” é a prova cabal de que o conceito de “utilização como 
insumo” no âmbito da não-cumulatividade de PIS/COFINS não tem 
por critério referencial o objeto físico, pois um sem número de serviços 
não interfere direta nem fisicamente com o produto final; limita-se 
a assegurar que o processo exista ou se desenvolva com as qualidades 
pertinentes.
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A lição do ilustre doutrinador introduz os conceitos de essencialidade 
e necessidade ao processo produtivo. Sobre eles me debruçarei mais 
adiante.

Continuando o raciocínio, da própria redação das referidas leis, 
extrai-se a impertinência da utilização de parâmetros da legislação do IPI 
para defi nir o vocábulo “insumo” a regular o creditamento do Pis e da 
Cofi ns, na medida em que, para o IPI, não há previsão de creditamento 
de “serviços”, e, para aquelas contribuições, os serviços poderão ser 
creditados como insumos ainda que não tenham interferência direta 
e física com o produto final. Veja-se, para exemplo, a Solução de 
Consulta no. 30, de 26 de janeiro de 2010 (9a. Região Fiscal, Divisão 
de Tributação, DOU de 4.2.2010), onde a Secretaria da Receita Federal 
entendeu que, ipsis verbis:

[...] a contratação de mão-de-obra de pessoas jurídicas para 
operação e manutenção de equipamentos da linha de produção e a 
contratação de serviços de pessoas jurídicas aplicados diretamente 
sobre o produto em transformação ou sobre as ferramentas utilizadas 
nas máquinas pertencentes à linha de produção são considerados 
insumos, para fins de creditamento da COFINS.

Ressalta-se, ainda, que a não-cumulatividade do Pis e da Cofi ns 
não tem por objetivo eliminar o ônus destas contribuições apenas no 
processo fabril, visto que a incidência destas exações não se limita às 
pessoas jurídicas industriais, mas a todas as pessoas jurídicas que aufi ram 
receitas, inclusive prestadoras de serviços (excetuando-se as pessoas 
jurídicas que permanecem vinculadas ao regime cumulativo elencadas 
nos artigos 8o. da Lei no. 10.637/2002 e 10 da Lei no. 10.833/2003), o 
que dá maior extensão ao contexto normativo desta contribuição do que 
aquele atribuído ao IPI. Não se trata, portanto, de desonerar a cadeia 
produtiva, mas sim o processo produtivo de um determinado produtor 
ou a atividade-fi m de determinado prestador de serviço.

Parece-nos acertada, desse modo, a orientação de Marco Aurélio 
Grego (idem, ib idem) quando sinaliza para a diferenciação da sistemática 
adotada pelos tributos a impedir que o conceito de “insumo” no Pis/
Cofi ns não-cumulativo seja tomado por empréstimo da legislação do 
IPI:



223

Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 28, (242): 207-347, abril/junho 2016

No caso, estamos perante contribuições cujo pressuposto de fato é a 
receita ou o faturamento, portanto, sua não-cumulatividade deve ser 
vista como técnica voltada a viabilizar a determinação do montante a 
recolher em função deles (receita/faturamento).

Enquanto o processo formativo de um produto aponta no sentido 
de eventos a ele relativos, o processo formativo da receita ou do 
faturamento aponta na direção de todos os elementos (físicos ou 
funcionais) relevantes para sua obtenção. Vale dizer, por mais de uma 
razão o universo de elementos captáveis pela não-cumulatividade de 
PIS/COFINS é mais amplo que o do IPI.

Embora a não-cumulatividade seja técnica comum a IPI e a PIS/
COFINS, a diferença de pressuposto de fato (produtos industrializado 
versus receita) faz com que assuma dimensão e perfil distintos. Por 
isso, pretender aplicar na interpretação das normas de PIS/COFINS 
critérios ou formulações construídas em relação ao IPI é:

a) desconsiderar os diferentes pressupostos constitucionais;

b) agredir a racionalidade da incidência de PIS/COFINS; e

c) contrariar a coerência interna da exigência, pois esta se forma 
a partir do pressuposto “receita/faturamento” e não do pressuposto 
“produto”.

Em suma, palavra utilizada em contexto cujo pressuposto de fato 
é a receita ou o faturamento assume sentido e alcance diferente do 
que resulta de contexto em que o pressuposto de fato é o produto 
industrializado.

Aprofundando na identifi cação dessas discrepâncias entre o método 
adotado para a contribuição para o Pis e para a Cofi ns e aquele aplicado 
para o IPI e para o ICMS, assim se manifestou José Antônio Minatel (in 
“Conteúdo do Conceito de Receita e Regime Jurídico para sua tributação”. 
São Paulo: MP, 2005, p. 180):

Não sendo esse o espaço para aprofundamento do tema da não-
cumulatividade, quer-se unicamente consignar que essa técnica 
adotada para a neutralização da incidência daqueles impostos, 
que, como se disse, gravam a circulação de bens (aqui tomada em 
sentido lato), não tem a mesma pertinência que a recomende para 
ser introduzida no contexto da tributação da receita, por absoluta 
falta de afinidade entre os conteúdos do pressuposto material das 
diferentes realidades. Receita, como já dito, pressupõe conteúdo 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

224

material de mensuração instantânea, revelado pelo ingresso de 
recursos financeiros decorrente de esforço ou exercício de atividade 
empresarial, materializadora de disponibilidade pessoal para quem 
a aufere, conteúdo de avaliação unilateral que não guarda relação 
de pertinência que permita confrontá-la com qualquer operação 
antecedente, contrariamente ao que sucede com o valor da operação de 
produtos industrializados e de mercadorias.

Considerando todas essas peculiaridades da nova sistemática de não-
cumulatividade instituída pelas Leis no. 10.637/2002 e 10.833/2003, 
as referidas Instruções Normativas no. 247/02 e 404/04 não poderiam 
simplesmente reproduzir o conceito de insumo para fi ns de IPI (tributo 
cuja hipótese de incidência é a produção de bem, e que, portanto, pode 
ter o vocábulo insumo limitado àqueles itens que entram em contato 
direto com o produto fi nal), restringindo, por conseguinte, os bens/
produtos cujos valores poderiam ser creditados para fi ns de dedução das 
contribuições para o Pis e Cofi ns não-cumulativos, sob pena de distorcer 
o alcance que as referidas leis conferiram a esse termo, obstaculizando a 
operacionalização da sistemática não-cumulativa para essas contribuições.

Vale ponderar ainda que, embora seja autorizado o emprego de 
analogia diante de uma lacuna no ordenamento jurídico, a teor da 
regra do art. 108, I, do CTN, o próprio dispositivo restringe a sua 
aplicação ao dispor que somente será cabível a interpretação analógica 
quando não resultar exigência de imposto não previsto em lei (§ 1o.). 
E, na hipótese em apreço, a aplicação por analogia do termo “insumo” 
na forma defi nida pela legislação do IPI traz, como consequência, o 
aumento de carga tributária.

Explico: As Leis no. 10.637/2002 e 10.833/2003 majoraram as 
alíquotas das contribuições do Pis e da Cofi ns de 0,65% para 1,655 
e de 3% para 7,6%, respectivamente. E, em contrapartida, criaram 
um sistema legal de abatimento de créditos apropriados em razão das 
despesas e aquisições de bens e serviços relacionados no art. 3o. de ambas 
as leis. Da própria exposição de Motivos da Medida Provisória no. 66, 
de 29 de agosto de 2002, constou explicitamente que constitui premissa 
básica do modelo a manutenção da carga tributária correspondente ao que 
hoje se arrecada em virtude da cobrança do PIS/PASEP. Assim, a restrição 
pretendida pelas Instruções Normativas para o conceito de insumos aos 
elementos consumidos no processo operacional, além de ir de encontro 
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à própria essência do princípio da não-cumulatividade, acaba por gerar a 
ampliação da carga tributária das contribuições em comento.

Dessa forma, é inexorável a conclusão de que os referidos atos 
normativos fazendários, ao validarem o creditamento apenas quando 
houver efetiva incorporação do insumo ao processo produtivo de 
fabricação e comercialização de bens ou prestação de serviços, adotando 
o conceito de insumos com acepção restrita, em analogia à conceituação 
adotada pela legislação do IPI, acabaram por extrapolar os termos do 
ordenamento jurídico hierarquicamente superior, in casu, as Leis no. 
10.637/2002 e 10.833/2003, pois vão de encontro à finalidade da 
sistemática de não-cumulatividade da Contribuição para o Pis e da 
Cofi ns.

Reconhecida a ilegalidade das Instruções Normativas no. 247/02 e 
404/04, por adotarem defi nição de insumos semelhante à da legislação 
do IPI, impede defi nir agora qual seria a exegese para o termo mais 
condizente com a sistemática da não-cumulatividade das contribuições 
em apreço.

5. Da busca do conceito de “insumos” aplicável às contribuições 
para o Pis/Pasep e Cofi ns não-cumulativas: impossibilidade de utilização 
exclusiva da legislação do IR.

Especificamente em relação ao art. 3o. das 10.637/2002 e 
10.833/2003, a doutrina especializada e notoriamente produzida no 
âmbito dos escritórios de advocacia tributária tem se orientado no sentido 
de que o termo “insumo” ali tratado compreende não só matérias-primas, 
produtos intermediários e materiais de embalagens, como também todos 
os demais custos de produção e despesas operacionais incorridos pelo 
contribuinte na fabricação de seus produtos e prestação de serviços. 
Adota-se, para chegar a essa conceituação, o disciplinamento de custos 
e despesas inerentes à obtenção de receitas passíveis de dedução para 
fi ns de determinação do lucro real, na forma delineada pelos arts. 290 e 
299 do Regulamento do Imposto de Renda, diante da afi nidade entre os 
custos de produção e despesas operacionais e as receitas tributáveis pelo 
Pis e pela Cofi ns não-cumulativos.

Sobre o tema, peço vênia para citar as lições de Ricardo Mariz de 
Oliveira (in, “Aspectos Relacionados à ‘não-cumulatividade’ da COFINS e 
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da Contribuição ao PIS”. PIS - COFINS - Questões Atuais e Polêmicas. 
FISCHER, Octavio Campos; PEIXOTO, Marcelo Magalhães - coord., 
São Paulo: Quatier Latin, 2005, p. 48, grifo nosso):

Um bom e seguríssimo critério para a constatação do que seja 
insumo é o de custo por absorção, descrito para fins do imposto de 
renda pelo Parecer Normativo CST no. 6, de 2.2.1979.

Com feito, a lei sobre o imposto de renda tem uma relação de custos 
advinda do Decreto-Lei no. 1.598/1977 e que hoje está refletida nos 
arts. 290 e 291 do RIR/99. Mas ela é meramente exemplificativa e 
não exaustiva, conforme esclareceu o referido Parecer Normativo CST 
no. 6/79, e conforme é reconhecido indiscutivelmente pela doutrina e 
pela jurisprudência.

Todos os itens que integram o custo devem gerar deduções perante 
a contribuição ao Pis e a Cofins, quando incorridos perante pessoas 
jurídicas domiciliadas no País, e quando não incidirem em qualquer 
das barreiras legais às deduções, acima expostas.

Por pertinente, transcrevo ainda o escólio de Natanael Martins (“O 
Conceito de Insumo na Sistemática Não-Cumulativa do PIS e da COFINS”, 
in PIS - COFINS - Questões Atuais e Polêmicas. op. cit., p. 207):

Entretanto, pode-se desde logo afirmar que, com certeza, o conceito 
de insumo, contemplado na sistemática não-cumulativa do PIS/
COFINS está relacionado ao fato de determinado bem ou serviço 
ter sido utilizado, ainda que de forma indireta, na atividade de 
fabricação do produto ou com a finalidade de prestar um determinado 
serviço.

Assim sendo, a toda evidência, o conceito de insumo pode se ajustar 
a todo consumo de bens ou serviços que se caracterize como custo 
segundo a teoria contábil, visto que necessários ao processo fabril ou de 
prestação de serviços como um todo. É dizer, “bens e serviços utilizados 
como insumo na fabricação de produtos destinados à venda ou na 
prestação de serviços”, na acepção da lei, refere-se a todos os dispêndios 
em bens e serviços relacionados ao processo fabril ou de prestação de 
serviços, ou seja, insumos seriam aqueles bens e serviços contabilizados 
como custo de produção, nos termos do art. 290, do Regulamento do 
Imposto de Renda.

Compartilhando dessa interpretação, o Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda - CARF/MF já se manifestou 
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no sentido de que o conceito de insumos para o Pis e a Cofi ns não 
guarda simetria com aquele delineado nas legislações do IPI, alargando-
se, assim, a abrangência desse termo de modo a contemplar todos os 
dispêndios necessários ao processo produtivo do contribuinte. Para 
tanto, seguiu a orientação doutrinária acima transcrita para adotar a 
acepção do vocábulo conferida pelo Regulamento do Imposto de Renda. 
O julgado recebeu a seguinte ementa:

Regime não cumulativo. Insumos. Materiais para manutenção de 
máquinas.

O conceito de insumo dentro da sistemática de apuração de créditos 
pela não cumulatividde de PIS e COFINS deve ser entendido como 
todo e qualquer custo ou despesa necessária à atividade da empresa, 
nos termos da legislação do IRPJ, não devendo ser utilizado o conceito 
trazido pela legislação do IPI, uma vez que a materialidade de tal 
tributo é distinta da materialidade das contribuições em apreço 
(CARF, Recurso no. 369.519, Processo no. 11020.001952/2006-
22, 2a. Câmara, Sessão de 8.12.2010).

Por oportuno, transcrevo trecho do voto condutor proferido pelo 
Conselheiro Gilberto de Castro Moreira Junior, ao julgar o processo suso 
referido (citado nos memoriais apresentados pela ora recorrente, grifo 
nossso):

Neste cenário, é absolutamente certo que o conceito de insumo 
aplicável ao PIS e COFINS deve ser o mesmo aplicável ao imposto 
de renda, visto que, para se auferir lucro, é necessário antes se obter 
receita. A materialidade das contribuições ao PIS e COFINS é 
bastante mais próxima daquela estabelecida ao IRPJ do que daquela 
prevista para o IPI. De fato, em vista da natureza das respectivas 
hipóteses de incidência (receita/lucro/industrialização), o conceito de 
custos previsto na legislação do IRPJ (artigo 290 do RIR/99), bem 
como o de despesas operacionais previsto no artigo 299 do RIR/99, é 
bem mais próprio de ser aplicado ao PIS e COFINS não cumulativos 
do que o conceito previsto na legislação do IPI.

Nas palavras de Ricardo Marins de Oliveira, “constituem-se 
insumos para a produção bens ou serviços não apenas as matérias-
primas, os produtos intermediários, os materiais de embalagem e 
outros bens quando sofram alteração, mas todos os custos diretos e 
indiretos de produção, e até mesmo despesas que não sejam registradas 
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contabilmente a débito de custo, mas que contribuam para a 
produção” (...)

Nota-se, deste modo, que a não cumulatividade do PIS e da 
COFINS encontra-se vinculada ao faturamento da empresa, ou 
seja, a todas as forças realizadas pela empresa com o intuito de 
desenvolvimento de suas atividades, devendo o conceito de insumo 
estar intimamente vinculado a tal característica.(...)

É de se concluir, portanto, que o termo “insumo” utilizado para 
o cálculo do PIS e COFINS não cumulativos deve necessariamente 
compreender os custos e despesas operacionais da pessoa jurídica, na 
forma definida nos artigos 290 e 299 do RIR/99, e não se limitar 
apenas ao conceito trazido pelas Instruções Normativas no. 247/02 
e 404/04 (embasadas exclusivamente na (inaplicável) legislação do 
IPI).

No caso dos autos foram glosados pretendidos créditos relativos 
a valores de despesas que a Recorrente houve por bem classificar 
como insumos (materiais utilizados para manutenção de máquinas 
e equipamentos), em virtude da essencialidade dos mesmos para 
fabricação dos produtos destinados à venda.

Ora, constata-se que sem a utilização dos mencionados materiais 
não haveria a possibilidade de a Recorrente destinar seus produtos à 
venda, haja vista a inviabilidade de utilização das máquinas. Frise-se 
que o material utilizado para manutenção sofre, inclusive, desgaste 
com o tempo.

Em virtude dos argumentos expostos, em que pese o respeito pela I. 
Decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento 
em Porto Alegre (RS), ao não admitir a apuração de créditos sobre 
os bens adquiridos pela Recorrente, entendo que tal glosa não deve 
prosperar, uma vez que os equipamentos adquiridos caracterizam-
se como despesas necessárias ao desenvolvimento de suas atividades, 
sendo certo o direito ao crédito sobre tais valores para desconto das 
contribuições para o PIS e COFINS.

O ilustre Conselheiro finaliza seu voto, favorável à utilização 
de créditos decorrentes de materiais empregados na manutenção de 
máquinas e equipamentos, em virtude da essencialidade dos mesmos 
para a fabricação dos produtos destinados à venda (sobre isso falarei 
mais adiante), destacando que o termo “insumo” utilizado para o cálculo 
do Pis e Cofi ns não cumulativos deve necessariamente compreender 
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os custos e despesas operacionais da pessoa jurídica, na forma defi nida 
nos artigos 290 e 299 do RIR/99. Aqui é necessário frisar que o tema 
ainda não está consolidado na jurisprudência administrativa, conforme o 
demonstrou a FAZENDA NACIONAL ao apresentar julgado proferido 
pelo CARF em sentido diverso (CARF, Recurso no. 155.695, Processo 
no. 11080.009434/2005-61, Sessão de 6.5.2009).

Pois, bem. Em que pesem as boas razões colocadas pela doutrina 
e pelo suso transcrito julgado proferido no âmbito administrativo, não 
compartilho do entendimento pela possibilidade de utilização isolada 
da legislação do IR para alcançar a defi nição de “insumos” pretendida. 
Reconheço, no entanto, que o raciocínio desenvolvido já ilumina o 
caminho para a solução da controvérsia ao elencar a essencialidade ao 
processo produtivo como atributo utilizável no conceito de “insumos” e 
a desvinculação das defi nições próprias do IPI.

Como já mencionei, o legislador, quando deseja importar a 
conceituação de “insumos” para fi ns de cálculo de benefícios fi scais, o 
faz expressamente, como o fez, v.g., na hipótese do crédito presumido de 
IPI, como ressarcimento das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS, 
previsto no art. 1o., da Lei no. 9.363/1996.

Na já referida lei, além da expressa previsão para que sejam utilizados 
subsidiariamente os conceitos de produção, matéria-prima, produtos 
intermediários e material de embalagem previstos na legislação do IPI, 
também há a previsão para o uso dos conceitos de receita operacional 
bruta colhidos da legislação do IR. Veja-se:

Lei no. 9.363/1996

Art. 3o. Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da 
receita operacional bruta, da receita de exportação e do valor das 
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem 
será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das 
contribuições referidas no art. 1o., tendo em vista o valor constante 
da respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor 
exportador.

Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do 
Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados para o 
estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita operacional 
bruta e de produção, matéria-prima, produtos intermediários e 
material de embalagem.
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Diferentemente, e já mencionei isso quando afastei a utilização da 
legislação do IPI para alcançar a conceituação pretendida, nas leis que 
tratam do Pis/Pasep e Cofi ns não-cumulativos não há menção a qualquer 
arcabouço normativo em vigor para se colher o conceito de “insumos”.

De outro ângulo, a utilização da legislação do IR também encontra o 
óbice do excessivo alargamento do conceito de “insumos” ao equipará-lo 
ao conceito contábil de “custos e despesas operacionais” que abarca todos 
os custos e despesas que contribuem para a produção de uma empresa, 
perdendo a conceituação uma desejável proximidade ao processo 
produtivo e à atividade-fi m, que é o que se intenta desonerar, passando-se 
a desonerar o produtor como um todo e não especifi camente o processo 
produtivo. Como já mencionei, não se trata de desonerar a cadeia 
produtiva ou o produtor, mas o processo produtivo de determinado 
produtor ou a atividade-fi m de determinado prestador de serviço.

O intuito de desoneração da cadeia produtiva leva a um conceito 
restritivo de “insumos”, a exemplo do IPI. A desoneração do produtor, 
independentemente da especifi cidade de sua atividade, leva a um conceito 
ampliativo de “insumos”, a exemplo das “despesas e custos operacionais” 
do IR. Já a desoneração do processo produtivo, da atividade específi ca 
desempenhada e daquilo que lhe é essencial, leva ao conceito desejável de 
“insumos”, que foi o objetivado pela lei.

Com efeito, o conceito de “insumos” não é próprio da legislação do 
Imposto de Renda que faz uso de termos jurídico-contábeis, a exemplo 
dos termos “Custos de mercadorias ou serviços” e “Despesa Operacional”. 
Sob o signo “Despesas Operacionais” se encontra uma miríade de 
despesas que sequer se aproximam de um conceito formulado pelo senso 
comum de “insumos”. Veja-se (in, José Carlos Marion. Contabilidade 
empresarial. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 118 e ss.):

As Despesas Operacionais são as necessárias para vender os produtos, 
administrar a empresa e financiar as operações. Enfim, são todas as 
despesas que contribuem para a manutenção da atividade operacional 
da empresa.

Os principais grupos de Despesas Operacionais são os especificados 
a seguir.
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A. Despesas de Vendas

Abrangem desde a promoção do produto até sua colocação ao 
cosumidor (comercialização e distribuição).

São despesas com o pessoal da área de venda, comissões sobre 
vendas, propaganda e publicidade, marketing, estimativa de perdas 
com duplicatas derivadas de vendas a prazo (provisão para devedores 
duvidosos) etc.

B. Despesas Administrativas

São as necessárias para administrar (dirigir) a empresa. De 
maneira geral, são gastos nos escritórios visando à direção ou à gestão 
da empresa.

Como exemplos, temos: honorários administrativos, salários e 
encargos sociais do pessoal administrativo, aluguéis de escritórios, 
materiais de escritório, seguro de escritório, depreciação de móveis e 
utensílios, assinaturas de jornais etc.

[...]

C. Despesas Financeiras

São as remunerações aos capitais de terceiros, tais como: juros pagos 
ou incorridos, comissões bancárias, descontos concedidos, juros de 
mora pagos etc.

[...]

Variações monetárias

Devem ser classificadas num subgrupo de Despesas Operacionais.

A legislação brasileira exemplifica como variações Monetárias as 
variações cambiais.

O tema é assim abordado no Regulamento do Imposto de Renda 
no que pertine às empresas que produzem bens ou serviços (Decreto no. 
3.000/1999 – RIR-99):

Subseção III

Custo dos Bens ou Serviços

[...]
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Custo de Produção

Art. 290. O custo de produção dos bens ou serviços vendidos 
compreenderá, obrigatoriamente (Decreto-Lei no. 1.598, de 1977, 
art. 13, § 1o.):

I - o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros 
bens ou serviços aplicados ou consumidos na produção, observado o 
disposto no artigo anterior;

II - o custo do pessoal aplicado na produção, inclusive de supervisão 
direta, manutenção e guarda das instalações de produção;

III - os custos de locação, manutenção e reparo e os encargos de 
depreciação dos bens aplicados na produção;

IV - os encargos de amortização diretamente relacionados com a 
produção;

V - os encargos de exaustão dos recursos naturais utilizados na 
produção.

Parágrafo único. A aquisição de bens de consumo eventual, cujo 
valor não exceda a cinco por cento do custo total dos produtos vendidos 
no período de apuração anterior, poderá ser registrada diretamente 
como custo (Decreto-Lei no. 1.598, de 1977, art. 13, § 2o.).

Quebras e Perdas

Art. 291. Integrará também o custo o valor (Lei no. 4.506, de 
1964, art. 46, incisos V e VI):

I - das quebras e perdas razoáveis, de acordo com a natureza do bem 
e da atividade, ocorridas na fabricação, no transporte e manuseio;

II - das quebras ou perdas de estoque por deterioração, obsolescência 
ou pela ocorrência de riscos não cobertos por seguros, desde que 
comprovadas:

a) por laudo ou certificado de autoridade sanitária ou de segurança, 
que especifique e identifique as quantidades destruídas ou inutilizadas 
e as razões da providência;

b) por certificado de autoridade competente, nos casos de incêndios, 
inundações ou outros eventos semelhantes;

c) mediante laudo de autoridade fiscal chamada a certificar a 
destruição de bens obsoletos, invendáveis ou danificados, quando não 
houver valor residual apurável.

[...]
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Seção III

Custos, Despesas Operacionais e Encargos

Subseção I

Disposições Gerais

Despesas Necessárias

Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, 
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte 
produtora (Lei no. 4.506, de 1964, art. 47).

§ 1o. São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a 
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da 
empresa (Lei no. 4.506, de 1964, art. 47, § 1o.).

§ 2o. As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais 
no tipo de transações, operações ou atividades da empresa (Lei no. 
4.506, de 1964, art. 47, § 2o.).

§ 3o. O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações 
pagas aos empregados, seja qual for a designação que tiverem.

De fato, o excesso da amplitude do conceito já foi identifi cado em 
doutrina, ao admitir a exclusão do creditamento em relação às aquisições 
destinadas aos setores administrativos. Ipsis verbis:

Dúvidas tem sido suscitadas quanto ao real alcance da terminologia 
insumos na medida provisória e se este abrangeria todas as aquisições 
efetuadas pela pessoa jurídica, desde que destinadas à produção de 
produtos e serviços destinados à venda, ou se limitariam às aquisições 
passíveis de créditos nas legislações do ICMS e do IPI. A única 
interpretação possível para o caso é de que todas as aquisições, exceto 
aquelas destinadas aos setores administrativos propiciarão o direito 
de crédito do PIS. Primeiramente, a nova legislação do PIS não tem 
qualquer relação com as legislações do ICMS e do IPI. Em segundo 
lugar, vedar o crédito na sua totalidade é tornar o PIS cumulativo. 
Finalmente, insumos representa todos os itens que fazem parte do 
custo de fabricação de produtos ou da prestação de serviços.

[...]

Feitas essas considerações, fica patente que darão direito ao crédito 
do PIS, todas as aquisições efetuadas pela pessoa jurídica alocadas 
no processo de produção, exceto aquelas expressamente excluídas na 
MP no. 66 (Antonio S. Poloni, in “Comentários sobre a Medida 
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Provisória no. 66/2002”. Disponível em: <www.widesoft.com.br/
users/fp/Artigo_MP66.html>. Acesso em: 10.6.2011).

Além disso, A base de cálculo das contribuições ao Pis/Pasep e 
Cofi ns é a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em 
conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa 
jurídica (art. 1o., da Lei no. 10.637/2002).

A exclusão do “Custo das mercadorias ou serviços” e das “Despesas 
Operacionais” da base de cálculo das contribuições ao Pis/Pasep e Cofi ns, 
sob o pretexto de serem considerados “insumos”, acaba por modifi cá-
la por inteiro ao ponto de ser tributado somente o Lucro Operacional 
(corresponde ao lucro relacionado ao objeto social da empresa) somado 
às Receitas não Operacionais (receitas não relacionadas diretamente 
com o objetivo social da empresa), desnaturando as contribuições e 
aproximando a sua base de cálculo àquela do Imposto de Renda – IR e 
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.

De observar que a base de cálculo do Imposto de Renda nada mais 
é que o Lucro Operacional somado ao Resultado não Operacional 
(diferença entre Receitas não Operacionais e Despesas não Operacionais) 
com as inclusões e exclusões previstas para a apuração do Lucro Real.

Se esse fosse o objetivo do legislador, já teria produzido lei que assim 
o determinasse expressamente. Seria muito mais simples, pois signifi caria 
a aplicação de conceitos já sedimentados em doutrina e jurisprudência. 
Não o fez. Preferiu adotar o signo “insumos” para defi nir o que pode 
ser abatido da base de cálculo para efeito da não-cumulatividade. Fez 
uso de um conceito jurídico indeterminado. Isso demonstra o intuito 
do legislador de não abater da base de cálculo das contribuições ao PIS/
COFINS todo e qualquer Custo ou Despesa Operacional, como o 
deseja parte da doutrina e como decidiu o Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais – CARF em acórdão já aqui referido.

Tais constatações demonstram que o emprego da analogia, como 
forma de integração da legislação tributária para se aferir o conceito de 
“insumos”, não é possível também em relação aos conceitos de “Custos 
de mercadorias ou serviços” e “Despesa Operacional” empregados na 
legislação do Imposto de Renda. É preciso, portanto, retornar à norma 
que se pretende interpretar e dela mesma extrair o conceito.
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6. Da fi xação do conceito de “insumos” aplicável às contribuições 
para o Pis e Pasep e Cofi ns não-cumulativas.

Rege o Código Tributário Nacional que a segunda forma integrativa 
prevista no art. 108, II, do CTN são os Princípios Gerais de Direito 
Tributário.

Tais princípios recomendam que as normas de exceção devem ser 
interpretadas restritivamente, isto porque dizem respeito a situações 
excepcionais e específi cas em oposição à regra geral. Nos dizeres de 
Carlos Maximiliano (in, Hermenêutica e Aplicação do Direito. 19. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2001, p. 272): Na dúvida, se decide contra as isenções 
totais ou parciais, e a favor do fi sco; ou melhor, presume-se não haver o 
Estado aberto mão da sua autoridade para exigir tributos.

É o que se dessume da exposição de motivos da Medida Provisória 
no. 66/2002, in verbis:

3. O modelo ora proposto traduz demanda pela modernização do 
sistema tributário brasileiro sem, entretanto, pôr em risco o equilíbrio 
das contas públicas, na estrita observância da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Com efeito, constitui premissa básica do modelo a manutenção 
da carga tributária correspondente ao que hoje se arrecada em virtude 
da cobrança do PIS/Pasep.

O conceito de “insumos”, portanto, muito embora não possa ser 
o mesmo utilizado pela legislação do IPI, pelas razões já exploradas, 
também não pode atingir o alargamento proposto pela utilização de 
conceitos diversos contidos na legislação do IR.

No entanto, da teleologia da norma e da legislação e jurisprudência 
que regem o IPI e a própria não-cumulatividade das contribuições ao Pis 
e Cofi ns podem ser colhidas as características essenciais para o conceito 
de “insumos” a fi m de defi ni-lo para o caso em apreço. Dizem as leis sob 
exame:

Lei no. 10.637/2002 - PIS

Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o. a pessoa jurídica 
poderá descontar créditos calculados em relação a: (Vide Lei no. 
11.727, de 2008)

[...]
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II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de 
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados 
à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao 
pagamento de que trata o art. 2o. da Lei no. 10.485, de 3 de julho de 
2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela 
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 
e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no. 10.865, de 2004)

[...]

Lei no. 10.833/2003 - COFINS

Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o. a pessoa jurídica 
poderá descontar créditos calculados em relação a: (Vide Medida 
Provisória no. 497, de 2010)

[...]

II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços 
e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, 
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento 
de que trata o art. 2, devido pelo fabricante ou importador, ao 
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados 
nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;

Do texto suso transcrito colhe-se que nem todos os bens ou 
serviços, utilizados na produção ou fabricação de bens geram o direito 
ao creditamento pretendido. É necessário que essa utilização se dê na 
qualidade de “insumo” (“utilizados como insumo”). Isto signifi ca que a 
qualidade de “insumo” é algo a mais que a mera utilização na produção 
ou fabricação, o que também afasta a utilização dos conceitos de “Custos 
e Despesas Operacionais” inerentes ao IR. Não basta, portanto, que o 
bem ou serviço seja necessário ao processo produtivo, é preciso algo a 
mais, algo mais específi co e íntimo ao processo produtivo.

Outrossim, a lei menciona que se inserem no conceito de “insumos” 
para efeitos de creditamento (art. 3o., II, da Lei no. 10.637/2002):

a) serviços utilizados na prestação de serviços;

b) serviços utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos 
destinados à venda;

c) bens utilizados na prestação de serviços;

d) bens utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos 
destinados à venda;
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e) combustíveis e lubrifi cantes utilizados na prestação de serviços;

f ) combustíveis e lubrifi cantes utilizados na produção ou fabricação 
de bens ou produtos destinados à venda.

De observar que serviços não são insumos para efeito de IPI e 
que os combustíveis e lubrifi cantes, muito embora também não sejam 
compreendidos como insumos para efeito de creditamento de IPI posto 
não serem consumidos em contato direto com o produto e não se 
enquadrarem nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário, 
constam da listagem legal a defi nir o conceito de insumos (ver art. 
82, I, do Decreto no. 87.981/1982 - RIPI/82; art. 147, I, do Decreto 
no. 2.637/1998 - RIPI/98; art. 164, I, do Decreto no. 4.544/2002 - 
RIPI/2002 e art. 226, I, do Decreto no. 7.212/2010 - RIPI/2010; AgRg 
no REsp no. 919.628/PR, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO 
MARTINS, julgado em 10.8.2010; REsp no. 1.049.305/PR, Segunda 
Turma, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 
22.3.2011 e Súmula no. 12, do 2o. Conselho de Contribuintes).

Outro ponto importante é que os combustíveis e lubrificantes 
foram mencionados como exemplos de insumos (“inclusive combustíveis 
e lubrifi cantes”) e a sua ausência impede mesmo o próprio processo 
produtivo ou a prestação do serviço. Tratam-se de bens essenciais ao 
processo produtivo, muito embora nem sempre sejam nele diretamente 
empregados.

Também não se pode perder de vista que o foco central da legislação 
é a desoneração do processo produtivo e não somente da cadeia 
produtiva (caso da adoção do conceito estrito de “insumos” do IPI) ou 
da atividade empresarial como um todo (caso da adoção do conceito 
alargado de “insumos” do IR). Desse modo, a pertinência do conceito 
é ao processo produtivo e não ao funcionamento global da empresa. 
Daí, reitero, não poder ser utilizado o conceito abrangente de “Custos e 
Despesas Operacionais”, pois nem todo o custo ou despesa necessário ao 
funcionamento de uma empresa é essencial ao processo produtivo.

Sendo assim, o que se extrai de nuclear da defi nição de “insumos” 
para efeito do art. 3o., II, da Lei no. 10.637/2002 - PIS e mesmo artigo 
da Lei no. 10.833/2003 - COFINS é que:
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1o. - O bem ou serviço tenha sido adquirido para ser utilizado na 
prestação do serviço ou na produção, ou para viabilizá-los (pertinência ao 
processo produtivo);

2o. - A produção ou prestação do serviço dependa daquela aquisição 
(essencialidade ao processo produtivo); e

3o. - Não se faz necessário o consumo do bem ou a prestação do 
serviço em contato direto com o produto (possibilidade de emprego 
indireto no processo produtivo).

Ora, se a prestação do serviço ou produção depende da própria 
aquisição do bem ou serviço e do seu emprego, direta ou indiretamente, 
na prestação do serviço ou na produção, surge daí o conceito de 
essencialidade do bem ou serviço para fi ns de receber a qualifi cação legal 
de insumo. Veja-se, não se trata da essencialidade em relação exclusiva 
ao produto e sua composição, mas essencialidade em relação ao próprio 
processo produtivo. Os combustíveis utilizados na maquinaria não são 
essenciais à composição do produto, mas são essenciais ao processo 
produtivo, pois sem eles as máquinas param. Do mesmo modo, a 
manutenção da maquinaria pertencente à linha de produção.

Outrossim, não basta, que o bem ou serviço tenha alguma utilidade 
no processo produtivo ou na prestação de serviço: é preciso que ele seja 
essencial. É preciso que a sua subtração importe na impossibilidade 
mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, obste a atividade 
da empresa, ou implique em substancial perda de qualidade do produto 
ou serviço daí resultante. Veja-se que este conceito já foi tocado por 
Marco Aurélio Grego em passagem que transcrevemos ao enfrentar a 
impossibilidade de ser adotado o conceito de “insumos” próprio do IPI. 
O mesmo conceito foi mencionado no voto do Conselheiro Gilberto de 
Castro Moreira Junior, em passagem também já citada de acórdão do 
CARF.

Já a possibilidade de emprego indireto no processo produtivo 
decorre, além da menção aos combustíveis e lubrifi cantes, do próprio 
afastamento das regras inerentes aos insumos para efeito de IPI e da sua 
incompatibilidade com a prestação de serviços.

Tem-se, portanto, um conceito de insumos que se extrai da 
teleologia da própria norma para os casos ali não expressos. Insumos, 
para efeitos do art. 3o., II, da Lei no. 10.637/2002, e art. 3o., II, da Lei 
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no. 10.833/2003 são todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou 
que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles 
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa 
na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto 
é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial 
perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes.

Esse conceito não sofre da excessiva restrição imposta pelas 
Instruções Normativas SRF no. 247/2002 e 404/2004, que importaram 
indevidamente o conceito de “insumos” para efeito de creditamento de 
IPI, e não sofre da já demonstrada excessiva elasticidade proposta pelo 
uso inapropriado dos conceitos de “Custos e Despesas Operacionais”, 
próprios da lógica do Imposto de Renda.

7. Da solução ao caso concreto.

Nessa esteira, penso merecer censura o acórdão recorrido que decidiu 
pela impossibilidade de se dar interpretação ao conceito de insumo a 
fi m de permitir que sejam deduzidos custos referentes aos materiais de 
desinfecção (limpeza) e serviços de dedetização não utilizados diretamente 
no processo de industrialização e comercialização do produto fabricado.

Isso porque, no caso vertente, a recorrente é empresa fabricante 
de gêneros alimentícios sujeita, portanto, a rígidas normas de higiene e 
limpeza. No ramo a que pertence, as exigências de condições sanitárias 
das instalações se não atendidas implicam na própria impossibilidade da 
produção e em substancial perda de qualidade do produto resultante.

Há perfeito enquadramento na defi nição de insumos que foi extraída 
do art. 3o., II, da Lei no. 10.637/2002, e do art. 3o., II, da Lei no. 
10.833/2003. A assepsia é essencial e imprescindível ao desenvolvimento 
de suas atividades. De ver que, não houvessem os efeitos desinfetantes, 
haveria a proliferação de microorganismos na maquinaria e no ambiente 
produtivo que agiriam sobre os alimentos, tornando-os impróprios 
para o consumo. Assim, impõe-se considerar a abrangência ao termo 
“insumo” para contemplar, no creditamento, os materiais de limpeza e 
desinfecção, bem como os serviços de dedetização quando aplicados no 
ambiente produtivo de empresa fabricante de gêneros alimentícios.

Pelas considerações expostas, DOU PROVIMENTO ao recurso 
especial para assegurar o direito do recorrente de aproveitar os créditos 
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do Pis e da Cofi ns não-cumulativos decorrentes da aquisição de materiais 
de limpeza e desinfecção, bem como serviços de dedetização aplicados no 
ambiente produtivo. Determino, ainda, a exclusão da a multa processual 
prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

VOTO-VISTA

Ementa: Tributário. PIS e COFINS. Não cumulatividade. 
Conceito de insumos. Matéria a ser pacifi cada sob o rito dos 
recursos repetitivos. Cadeia produtiva. Legalidade das Instruções 
Normativas SRF no. 247/2002 e 404/2004. Precedentes 
atuais do STJ. Indústria de alimentos. Produtos de limpeza. 
Inexistência de direito ao crédito.

SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado 
contra ato do Delegado da Receita Federal em Contagem-MG, 
com o objetivo da afastar os limites estabelecidos pelas INs no. 
247/2002 e 404/2004 quanto ao conceito de insumo para fi m 
de descontos de créditos do PIS e da Cofi ns não cumulativos 
(Leis no. 10.637/2002 e 10.833/2003).

2. Pretende a contribuinte, indústria do ramo de alimentos, 
aproveitar como créditos os gastos com material de limpeza, de 
desinfecção, e com serviços de dedetização.

3. O Tribunal a quo confi rmou sentença de improcedência. 
O eminente Relator Ministro Mauro Campbell Marques, em 
judicioso voto, deu provimento ao Recurso Especial, no que foi 
acompanhado pelos eminentes Ministros Humberto Martins e 
Castro Meira.

MATÉRIA AFETADA COMO RECURSO REPETITIVO 
(REsp 1.221.170/PR)

4. A matéria sob controvérsia encontra-se afetada à Primeira 
Seção (art. 543-C do CPC), no REsp no. 1.221.170/PR, de 
relatoria do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.
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5. Logo, independentemente da solução que venha a ser 
dada ao presente caso – e já foram proferidos três votos no 
mesmo sentido –, caberá à Primeira Seção do STJ uniformizar 
defi nitivamente a jurisprudência infraconstitucional acerca do 
assunto. 

REGIME NÃO CUMULATIVO DO PIS E DA COFINS NAS 
LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003

6. Em apertada síntese, a tributação não cumulativa 
pressupõe plurifasia, ou seja, incidência da mesma exação sobre 
cada operação de determinada cadeia produtiva, e existência de 
mecanismo que permita ao contribuinte obter crédito decorrente 
do mesmo tributo recolhido anteriormente no processo de 
produção, a fi m de alcançar a neutralidade fi scal. A ideia é fazer 
com que, juridicamente, o tributo perpasse por todas as etapas 
e recaia, ao fi nal, sobre o consumidor, tornando irrelevante para 
esse efeito o número de operações realizadas.

7. Os tributos plurifásicos por excelência são aqueles que 
gravam operações de circulação de bens e serviços, a exemplo 
do ICMS e do IPI. Como a materialidade do PIS e da Cofi ns 
no regime não cumulativo é a aquisição de receitas, é certo que 
o perfi l dessa não cumulatividade não poderia ser idêntico ao 
daqueles impostos.

8. Contudo, não parece correto entender que a opção do 
legislador e do próprio constituinte derivado (art. 195, § 12, 
incluído pela EC no. 42/2003) – que expressamente adotaram o 
conceito de não cumulatividade – deva ser interpretada de forma 
totalmente estanque do conhecimento jurídico produzido em 
relação aos outros tributos não cumulativos já existentes.

9. Ao seu modo, as Leis no. 10.637/2002 e 10.833/2003 
buscam reduzir o impacto da carga tributária sobre a receita 
de cada uma das empresas que compõem a cadeia produtiva. 
Não há, aqui, uma fi nalidade estranha à que inspirou a não 
cumulatividade do IPI e do ICMS. Do contrário, a legislação 
não teria se valido da noção de não cumulatividade.
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10. Na exposição de motivos da MP 66/2002, convertida 
na Lei no. 10.637/2002, o Ministro de Estado da Fazenda 
afi rma que o que se pretende, na forma desta Medida Provisória, é, 
gradualmente, proceder-se à introdução da cobrança em regime de 
valor agregado – inicialmente com o PIS/Pasep para, posteriormente, 
alcançar a Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social (Cofi ns) (destaquei).

11. Já na exposição de motivos da MP no. 135/2003, 
convertida na Lei no. 10.833/2003, o Ministro de Estado da 
Fazenda menciona que a instituição da Cofi ns não cumulativa visa 
corrigir distorções relevantes decorrentes da cobrança cumulativa do 
tributo, como por exemplo a indução a uma verticalização artifi cial 
das empresas, em detrimento da distribuição da produção por um 
número maior de empresas mais efi cientes – em particular empresas 
de pequeno e médio porte, que usualmente são mais intensivas em 
mão de obra (destaquei).

12. Na sistemática adotada pelas Leis no. 10.637/2002 
e 10.833/2003, do valor apurado das contribuições, a pessoa 
jurídica poderá descontar determinados créditos estabelecidos 
em numerus clausus (arts. 3o.).

O  C O N C E I TO  U S UA L  D E  I N S U M O  N A 
INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 
FEDERAL

13. A dogmática jurídico-tributária já empregava, antes 
mesmo da vigência das Leis no. 10.637/2002 e 10.833/2003, no 
universo da não cumulatividade tributária, o termo insumo para 
signifi car matérias-primas, produtos intermediários e material 
de embalagem que conferem direito a crédito de IPI (RE no. 
370.682, Relator Min. Ilmar Galvão, Relator p/ Acórdão: Min. 
GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe-165, 19.12.2007).

14. Consoante a lição de Alfredo Augusto Becker, Não existe 
um legislador tributário distinto e contraponível a um legislador 
civil ou comercial. Os vários ramos do Direito não constituem 
compartimentos estanques, mas são partes de um único sistema 
jurídico, de modo que qualquer regra jurídica exprimirá sempre 
um única regra (conceito ou categoria ou instituto jurídico) válida 



243

Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 28, (242): 207-347, abril/junho 2016

para a totalidade daquele único sistema jurídico (Teoria geral do 
direito tributário, 5a. ed., São Paulo, Noeses, 2010, p. 129).

15. Com muito mais razão, não há legisladores tributários 
distintos em relação a um mesmo conceito, salvo se ele próprio 
resolver manifestamente excepcioná-lo.

16. O Regulamento do IPI e o artigo 20 da LC 87/1996 
associam o conceito de insumo à premissa de que, para gerar o 
direito ao crédito, deve haver, de algum modo, integração com 
o produto fi nal.

17. Tendo os enunciados normativos das Leis no. 
10.637/2002 e 10.833/2003 contemplado o termo “insumo”, e 
o legislador deixado de apresentar uma interpretação autêntica 
para que o se deve entender como insumo no regime não 
cumulativo do PIS e da Cofi ns, o pressuposto é de que seu 
significado é aquele que vinha sendo empregado de forma 
corrente no âmbito da interpretação da legislação tributária.

18. Foi exatamente essa a orientação adotada pela 
Administração Tributária, quando, no exercício do poder 
regulamentar, resolveu editar as Instruções Normativas SRF no. 
247/2002 e 404/2004, que equiparam o conceito de insumo 
à matéria-prima, ao produto intermediário, ao material de 
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais 
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas 
ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre 
o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no 
ativo imobilizado (arts. 66, § 5o., I, da IN SRF no. 247/2002, e 
8o., § 4o., I, da IN SRF no. 404/2004).

19. Salvo quando o regulamento for contra legem, a 
preservação da efi cácia da norma administrativa contribui para 
a segurança jurídica, para o tratamento isonômico entre os 
contribuintes e, em última análise, para a proteção da livre 
concorrência.

LEGALIDADE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF 
247/2002 E 404/2004 NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ

20. Os precedentes mais recentes do STJ reconhecem a 
legalidade da defi nição do conceito de insumo, nos moldes das 
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Instruções Normativas SRF 247/2002 e 404/2004 (AgRg no 
REsp 1.395.442/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 
Segunda Turma, DJe 13.3.2015; REsp 1.128.018/RS, Rel. 
Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe 4.12.2013; 
AgRg no REsp 1.429.759/SC, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 18.6.2014).

21. Nos termos do voto condutor do Ministro Humberto 
Martins, no AgRg no REsp 1.395.442/PE, o conceito de insumos 
para fins de creditamento de PIS ou COFINS vincula-se aos 
elementos aplicados diretamente na fabricação do bem ou na 
prestação do serviço, ou seja, somente aqueles específi cos e vinculados 
à atividade fi m do contribuinte, e não a todos os aspectos de sua 
atividade. Em seguida, agrega como razão de decidir a existência 
de precedentes que expressamente afi rmam que as Instruções 
Normativas SRF 247/2002 e SRF 404/2004 não restringem, 
mas apenas explicitam o conceito de insumo previsto nas Leis 
no. 10.637/2002 e 10.833/2003, a saber: REsp 1.020.991/
RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe 
14.5.2013; AgRg no REsp 1.429.759/SC, Rel. Ministro 
HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 18.6.2014.

22. No REsp 1.020.991/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 
a Primeira Turma afi rmou que, quando a lei entendeu pela 
incidência de crédito em serviços secundários, expressamente 
os mencionou, a exemplo do creditamento de combustíveis e 
lubrifi cantes. Em outras palavras, o entendimento adotado é de 
que a lei não equiparou combustíveis e lubrifi cantes a insumos, 
mas, excepcionalmente, admitiu o creditamento pelos gastos 
com esses produtos.

CASO CONCRETO

23. Os produtos de limpeza, de desinfecção e dedetização 
utilizados pela recorrente, empresa do ramo de alimentos, não 
se equiparam a insumos para os fi ns das Leis no. 10.637/2002 
e 10.833/2003, mormente porque são estranhos à cadeia 
produtiva de alimentos.
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24. Não bastasse isso, esses bens não agem diretamente 
sobre o produto em fabricação, desatendendo aos limites 
estabelecidos legitimamente pelo poder regulamentar da 
Administração Tributária.

CONCLUSÃO

25. Ante o exposto, peço vênia ao e. Ministro Relator para 
divergir de seu judicioso voto e, com as devidas homenagens, 
negar provimento ao Recurso Especial.

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Trata-se de Recurso Especial 
interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a. Região 
assim ementado:

Tributário. PIS e COFINS. Creditamento. “Insumos”. Produtos de 
limpeza/desinfecção e dedetização. Previsão legal estrita.

1. A sistemática das Leis no. 10.637/2002 (PIS) e 10.833/2003 
(COFINS) permite que a pessoa jurídica desconte créditos calculados 
em relação a bens e serviços por ela utilizados como insumos na 
prestação de serviços por ela prestados ou fabricação de bens por ela 
produzidos.

2. A IN/SRF no. 247, de 21 NOV 2002, com redação dada pela 
IN/SRF no. 358, de 09 SET 2003 (dispõe sobre PIS e COFINS) e a 
IN/SRF no. 404/2004, definem como insumo os produtos “utilizados 
na fabricação ou produção de bens destinados à revenda”, assim 
entendidos como “as matérias primas, os produtos intermediários, o 
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, 
tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou 
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em 
fabricação”.

3. As normas tributárias, ao definir insumo como tudo aquilo que 
é utilizado no processo de produção, em sentido estrito, e integrado 
ao produto final, nada mais fizeram do que explicitar o conteúdo 
semântico do termo legal “insumo”, sem, todavia, infringência 
ao poder regulamentar, pois nelas não há, no ponto, nenhuma 
determinação que extrapole os termos das Leis no. 10.637/2002 e no. 
10.833/2003.

4. Os produtos de limpeza, desinfecção e dedetização têm 
finalidades outras que não a integração do processo de produção e 
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do produto final, mas de utilização por qualquer tipo de atividade 
que reclama higienização, não compreendendo o conceito de insumo, 
que é tudo aquilo utilizado no processo de produção e/ou prestação de 
serviço, em sentido estrito, e integra o produto final.

5. O creditamento relativo a insumos, por ser norma de direito 
tributário, está jungido ao princípio da legalidade estrita, não 
podendo ser aplicado senão por permissivo legal expresso.

6. Apelação não provida.

7. Peças liberadas pelo Relator, em 23.11.2009, para publicação 
do acórdão.

A recorrente sustenta que houve violação dos arts. 535, II, e 538, 
parágrafo único, do CPC; 100, I, do CTN; 3o. das Leis no. 10.637/2002 
e 10.833/2003. Alega que o termo “insumo” abrange todos os elementos 
alocados na produção de mercadorias e não apenas o produto intermediário, 
a matéria-prima e o material de embalagem (fl s. 231-232), motivo pelo 
qual os materiais de limpeza e de dedetização empregados em seu 
processo industrial, por serem indispensáveis à fabricação de alimentos, 
devem permitir o desconto de créditos de PIS e Cofi ns no regime não 
cumulativo.

Contrarrazões às fl s. 246-256.

O eminente Relator, Ministro Mauro Campbell Marques, em 
judicioso voto, deu provimento ao recurso nos termos da ementa a 
seguir transcrita, no que foi acompanhado pelos eminentes Ministros 
Humberto Martins e Castro Meira:

Processual Civil. Tributário. Ausência de violação ao art. 535, do 
CPC. Violação ao art. 538, parágrafo único, do CPC. Incidência da 
Súmula no. 98/STJ. Contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não-
cumulativas. Creditamento. Conceito de insumos. Art. 3o., II, da Lei 
no. 10.637/2002 e art. 3o., II, da Lei no. 10.833/2003. Ilegalidade 
das Instruções Normativas SRF no. 247/2002 e 404/2004.

1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma 
suficientemente fundamentada a lide, muito embora não faça 
considerações sobre todas as teses jurídicas e artigos de lei invocados 
pelas partes.

2. Agride o art. 538, parágrafo único, do CPC, o acórdão que 
aplica multa a embargos de declaração interpostos notadamente com 
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o propósito de prequestionamento. Súmula no. 98/STJ: Embargos de 
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento 
não têm caráter protelatório.

3. São ilegais o art. 66, § 5o., I, a e b, da Instrução Normativa SRF 
no. 247/2002 - Pis/Pasep (alterada pela Instrução Normativa SRF no. 
358/2003) e o art. 8o., § 4o., I, a e b, da Instrução Normativa SRF 
no. 404/2004 - Cofins, que restringiram indevidamente o conceito 
de “insumos” previsto no art. 3o., II, das Leis no. 10.637/2002 e 
no. 10.833/2003, respectivamente, para efeitos de creditamento na 
sistemática de não-cumulatividade das ditas contribuições.

4. Conforme interpretação teleológica e sistemática do ordenamento 
jurídico em vigor, a conceituação de “insumos”, para efeitos do art. 3o., 
II, da Lei no. 10.637/2002, e art. 3o., II, da Lei no. 10.833/2003, 
não se identifica com a conceituação adotada na legislação do Imposto 
sobre Produtos Industrializados - IPI, posto que excessivamente 
restritiva. Do mesmo modo, não corresponde exatamente aos conceitos 
de “Custos e Despesas Operacionais” utilizados na legislação do 
Imposto de Renda - IR, por que demasiadamente elastecidos.

5. São “insumos”, para efeitos do art. 3o., II, da Lei no. 
10.637/2002, e art. 3o., II, da Lei no. 10.833/2003, todos aqueles 
bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo 
e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente 
empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da 
prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a 
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade 
do produto ou serviço daí resultantes.

6. Hipótese em que a recorrente é empresa fabricante de gêneros 
alimentícios sujeita, portanto, a rígidas normas de higiene e limpeza. 
No ramo a que pertence, as exigências de condições sanitárias das 
instalações se não atendidas implicam na própria impossibilidade 
da produção e em substancial perda de qualidade do produto 
resultante. A assepsia é essencial e imprescindível ao desenvolvimento 
de suas atividades. Não houvessem os efeitos desinfetantes, haveria 
a proliferação de microorganismos na maquinaria e no ambiente 
produtivo que agiriam sobre os alimentos, tornando-os impróprios 
para o consumo. Assim, impõe-se considerar a abrangência do termo 
“insumo” para contemplar, no creditamento, os materiais de limpeza 
e desinfecção, bem como os serviços de dedetização quando aplicados 
no ambiente produtivo de empresa fabricante de gêneros alimentícios.

7. Recurso especial provido.
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Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia.

Passo ao meu voto.

1. Síntese da controvérsia

Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra 
ato do Delegado da Receita Federal em Contagem-MG, com o objetivo 
da afastar os limites estabelecidos pelas INs 247/2002 e 404/2004 quanto 
ao conceito de insumo para fi m de descontos de créditos do PIS e da 
Cofi ns não cumulativos (Leis no. 10.637/2002 e 10.833/2003).

Pretende o contribuinte, indústria do ramo de alimentos, aproveitar 
como créditos os gastos com material de limpeza, de desinfecção, e com 
serviços de dedetização.

O Tribunal a quo confi rmou sentença de improcedência, consoante 
a seguinte fundamentação:

As normas tributárias nada mais fizeram do que explicitar o 
conteúdo semântico do termo legal “insumo”, sem, todavia, 
infringência ao poder regulamentar, pois nelas não há, no ponto, 
nenhuma determinação que extrapole os termos das Leis no. 
10.637/2002 e 10.833/2003.

A pretensão revela interpretação (extensiva) da impetrante, segundo 
a qual as pessoas jurídicas seriam, na prática, isentas de PIS e 
COFINS, pois, a rigor, tudo aquilo que aparelha o estabelecimento 
(atividade geral da empresa) tem alguma utilidade para a colocação 
do produto final no mercado.

Os produtos de limpeza, desinfecção e dedetização têm finalidades 
outras que não a integração do processo de produção e do produto 
final, mas de utilização por qualquer tipo de atividade que reclama 
higienização, não compreendendo o conceito de insumo, que é tudo 
aquilo utilizado no processo de produção e/ou prestação de serviço, em 
sentido estrito, e integra o produto final, não sendo o caso dos produtos 
apontados pela impetrante.

O creditamento relativo a insumos, por ser norma de direito 
tributário, está jungido ao princípio da legalidade estrita, não se 
podendo aplicá-lo senão por permissivo legal. A sua incidência 
somente pode ocorrer em face de permissivo legal que expressamente 
contemple a situação.

Assim já decidiu o TRF4: (...) (fl. 202).
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Como antecipado, os eminentes Ministros Mauro Campbell 
Marques, Humberto Martins e Castro Meira votaram pelo provimento 
do Recurso Especial. 

2. Matéria afetada como recurso repetitivo (REsp no. 1.221.170/PR)

Cumpre registrar, preliminarmente, que a matéria sob controvérsia 
encontra-se afetada à Primeira Seção (art. 543-C do CPC), no REsp no. 
1.221.170/PR, de relatoria do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia 
Filho, que assim resumiu o tema repetitivo:

2. A questão controvertida refere-se ao conceito de insumo tal como 
empregado nas Leis no. 10.637/2002 e 10.833/2003 para o fim de 
definir o direito (ou não) ao crédito de PIS e COFINS dos valores 
incorridos na aquisição.

3. Dest’arte, há multiplicidade de recursos relativos a essa mesma 
matéria, que ainda não foi apreciada sob o rito dos recursos repetitivos; 
assim, submeto o julgamento do feito à egrégia 1a. Seção, como 
recurso representativo de controvérsia, com fundamento no art. 543-
C do CPC e art. 2o., § 1o., da Resolução STJ no. 8/2008.

Logo, independentemente da solução que venha a ser dada ao 
presente caso – e já foram proferidos três votos no mesmo sentido 
–, caberá à Primeira Seção do STJ uniformizar definitivamente a 
jurisprudência infraconstitucional acerca do assunto.

3. Regime não cumulativo do PIS e da Cofins nas Leis no. 
10.637/2002 e 10.833/2003

Em apertada síntese, a tributação não cumulativa pressupõe 
plurifasia, ou seja, incidência da mesma exação sobre cada operação de 
determinada cadeia produtiva, e existência de mecanismo que permita 
ao contribuinte obter crédito decorrente do mesmo tributo recolhido 
anteriormente no processo de produção, a fi m de alcançar a neutralidade 
fi scal. A ideia é fazer que, juridicamente, o tributo perpasse por todas as 
etapas e recaia, ao fi nal, sobre o consumidor, tornando irrelevante para 
esse efeito o número de operações realizadas.

Os tributos plurifásicos por excelência são aqueles que gravam 
operações de circulação de bens e serviços, a exemplo do ICMS e do IPI. 
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Como a materialidade do PIS e da Cofi ns no regime não cumulativo é a 
aquisição de receitas, é certo que o perfi l dessa não cumulatividade não 
poderia ser idêntico ao daqueles impostos.

Contudo, não parece correto entender que a opção do legislador 
e do próprio constituinte derivado (art. 195, § 12, incluído pela 
EC no. 42/2003) – que expressamente adotaram o conceito de não 
cumulatividade – deva ser interpretada de forma totalmente estanque 
do conhecimento jurídico produzido em relação aos outros tributos não 
cumulativos já existentes.

Ao seu modo, as Leis no. 10.637/2002 e 10.833/2003 buscam 
reduzir o impacto da carga tributária sobre a receita de cada uma das 
empresas que compõem a cadeia produtiva. Não há, aqui, uma fi nalidade 
estranha à que inspirou a não cumulatividade do IPI e do ICMS. Do 
contrário, a legislação não teria se valido da noção de não cumulatividade.

Na exposição de motivos da MP no. 66/2002, convertida na Lei 
no. 10.637/2002, o Ministro de Estado da Fazenda afi rma que o que 
se pretende, na forma desta Medida Provisória, é, gradualmente, proceder-
se à introdução da cobrança em regime de valor agregado – inicialmente 
com o PIS/Pasep para, posteriormente, alcançar a Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofi ns) (destaquei).

Já na exposição de motivos da MP no. 135/2003, convertida na 
Lei no. 10.833/2003, o Ministro de Estado da Fazenda menciona que 
a instituição da Cofi ns não-cumulativa visa corrigir distorções relevantes 
decorrentes da cobrança cumulativa do tributo, como por exemplo a indução 
a uma verticalização artifi cial das empresas, em detrimento da distribuição 
da produção por um número maior de empresas mais eficientes – em 
particular empresas de pequeno e médio porte, que usualmente são mais 
intensivas em mão de obra (destaquei).

Ambos os motivos se referem à desoneração da cadeia produtiva, 
motivo pelo qual discordo da respeitável premissa adotada pelo eminente 
Relator Ministro Mauro Campbell Marques, no sentido de que Não 
se trata, portanto, de desonerar a cadeia produtiva, mas sim o processo 
produtivo de um determinado produtor ou a atividade-fi m de determinado 
prestador de serviço.

Na sistemática adotada pelas Leis no. 10.637/2002 e 10.833/2003, 
do valor apurado das contribuições, a pessoa jurídica poderá descontar 
determinados créditos estabelecidos em numerus clausus (arts. 3o.).
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No que interessa à presente controvérsia, eis a previsão do art. 3o., 
II, das Leis no. 10.637/2002 e 10.833/2003 (redação idêntica em ambos 
os diplomas):

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, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao 
pagamento de que trata o art. 2o. da Lei no. 10.485, de 3 de julho de 
2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela 
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 
e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no. 10.865, de 2004);

O eminente Relator acolheu a tese do contribuinte de que as 
Instruções Normativas SRF no. 247/2002 e 404/2004 incorreram em 
ilegalidade quando conceituaram insumos como a matéria-prima, o 
produto intermediário, o material de embalagem e quaisquer outros bens que 
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades 
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto 
em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado e como 
os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou 
consumidos na produção ou fabricação do produto (arts. 66, § 5o., I, da IN 
SRF no. 247/2002, e 8o., § 4o., I, da IN SRF no. 404/2004).

Sua Excelência, após apresentar brilhante fundamentação, 
apresentou a seguinte definição de “insumo”, segundo as Leis no. 
10.637/2002 e 10.833/2003:

Insumos, para efeitos do art. 3o., II, da Lei no. 10.637/2002, e 
art. 3o., II, da Lei no. 10.833/2003 são todos aqueles bens e serviços 
pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação 
de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente empregados 
e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do 
serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da 
empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou 
serviço daí resultantes.

A meu sentir, esse conceito discrepa da noção corrente do que vem a 
ser insumo para o Direito Tributário.
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4. Conceito usual de insumo na interpretação da legislação tributária 
federal

Como adverte Paulo de Barros Carvalho, o direito não pede 
emprestado conceitos de fatos para outras disciplinas. Ele mesmo constrói 
seu universo, seu objeto, suas categorias e unidades de signifi cação (Direito 
tributário, linguagem e método, 3a. ed., São Paulo, Noeses, 2009, p. 219).

A dogmática jurídico-tributária já empregava, antes mesmo da 
vigência das Leis no. 10.637/2002 e 10.833/2003, no universo da não 
cumulatividade tributária, o termo insumo para signifi car matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem que conferem 
direito a crédito de IPI. A propósito:

Ementa: Recurso extraordinário. Tributário. 2. IPI. Crédito 
Presumido. Insumos sujeitos à alíquota zero ou não tributados. 
Inexistência. 3. Os princípios da não-cumulatividade e da seletividade 
não ensejam direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte 
adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 4. 
Recurso extraordinário provido.

(RE no. 370.682, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Relator 
p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe-165, 
19.12.2007).

Consoante a lição de Alfredo Augusto Becker, Não existe um legislador 
tributário distinto e contraponível a um legislador civil ou comercial. Os 
vários ramos do Direito não constituem compartimentos estanques, mas são 
partes de um único sistema jurídico, de modo que qualquer regra jurídica 
exprimirá sempre um única regra (conceito ou categoria ou instituto jurídico) 
válida para a totalidade daquele único sistema jurídico (Teoria geral do 
direito tributário, 5a. ed., São Paulo, Noeses, 2010, p. 129).

Com muito mais razão, não há legisladores tributários distintos em 
relação a um mesmo conceito, salvo se ele próprio resolver expressamente 
excepcioná-lo.

O Regulamento do IPI e o artigo 20 da LC 87/1996 associam o 
conceito de insumo à premissa de que, para gerar o direito ao crédito, 
deve haver, de algum modo, integração com o produto fi nal.

Tendo o enunciado normativo contemplado o termo “insumo”, e 
o legislador deixado de apresentar interpretação autêntica para que o 
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se deve entender como insumo no regime não cumulativo do PIS e da 
Cofi ns, o pressuposto é de que seu signifi cado é aquele que vinha sendo 
empregado de forma corrente no âmbito da interpretação da legislação 
tributária.

Foi exatamente essa a orientação adotada pela Administração 
Tributária, quando, no exercício do poder regulamentar, resolveu editar 
as Instruções Normativas SRF no. 247/2002 e 404/2004, que equiparam 
o conceito de insumo à matéria-prima, ao produto intermediário, ao 
material de embalagem e a quaisquer outros bens que sofram alterações, 
tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou 
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em 
fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado (arts. 
66, § 5o., I, da IN SRF no. 247/2002, e 8o., § 4o., I, da IN SRF no. 
404/2004).

Salvo quando o regulamento for contra legem, a preservação da 
efi cácia da norma administrativa contribui para a segurança jurídica, 
para o tratamento isonômico entre os contribuintes e, em última análise, 
para a proteção da livre concorrência.

5. Legalidade das Instruções Normativas SRF no. 247/2002 e 
404/2004 na jurisprudência do STJ

Como antecipado, a pacifi cação defi nitiva do tema ocorrerá por 
ocasião do julgamento do REsp no. 1.221.170/PR, de relatoria do 
eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, afetado à sistemática do 
art. 543-C do CPC.

Importante observar, contudo, que os precedentes mais recentes 
do STJ reconhecem a legalidade da defi nição do conceito de insumo, 
nos moldes das Instruções Normativas SRF no. 247/2002 e 404/2004. 
Confi ram-se:

Tributário. Taxa de administração de cartões. Exclusão da base 
de cálculo do PIS e COFINS. Conceito de faturamento. Tema 
estritamente constitucional. Precedentes. Inclusão no conceito de 
insumo. Inviabilidade.

1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que 
a verificação se a taxa de administração dos cartões de débito e 
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crédito deve integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS incorre, 
fatalmente, na definição do conceito de faturamento previsto no 
art. 195, I, b, da Constituição Federal, revestindo-se de matéria 
eminentemente constitucional, cuja apreciação, por meio de recurso 
especial, fica vedada a esta Corte de Justiça, sob pena de invasão de 
competência atribuída ao STF.

2. “Para fins de creditamento de PIS e COFINS (art. 3o., II, da 
Leis no. 10.637/2002 e 10.833/2003), a idéia de insumos, ainda 
que na sua acepção mais ampla, está relacionada com os elementos 
essenciais à realização da atividade fim da empresa. Nesse sentido: 
AgRg no REsp no. 1.230.441/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO 
NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe 18.9.2013” (AgRg 
no REsp 1.244.507/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 
Primeira Turma, julgado em 21.11.2013, DJe 29.11.2013).

3. A taxa de administração de cartões de crédito não se enquadra 
no conceito de consumo, pois constitui mera despesa operacional 
decorrente de benesse disponibilizada para facilitar a atividade de 
empresas com seu público alvo.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1.395.442/PE, Rel. Ministro HUMBERTO 
MARTINS, Segunda Turma, DJe 13.3.2015).

Processual Civil e Tributário. Ausência de violação do art. 535 do 
CPC. Incidência da Súmula 211/STJ. PIS e COFINS. Creditamento. 
Leis no. 10.637/2002 e 10.833/2003.  Não-cumulatividade. Art. 
195, § 12, da CF. Matéria eminentemente constitucional. Instruções 
Normativas SRF 247/02 e SRF 404/04. Explicitação do conceito 
de insumo. Bens e serviços empregados ou utilizados diretamente 
no processo produtivo. Benefício fiscal. Interpretação extensiva. 
Impossibilidade. Art. 111 CTN.

1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de 
origem se manifesta, fundamentadamente, sobre as questões que lhe 
foram submetidas, apreciando de forma integral a controvérsia posta 
nos presentes autos.

2. “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito 
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal 
a quo” (Súmula 211/STJ).

3. A análise do alcance do conceito de não-cumulatividade, previsto 
no art. 195, § 12, da CF, é vedada neste Tribunal Superior sob pena 
de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
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4. As Instruções Normativas SRF 247/02 e SRF 404/04 não 
restringem, mas apenas explicitam o conceito de insumos previsto nas 
Leis no. 10.637/2002 e 10.833/2003.

5. Possibilidade de creditamento de PIS e COFINS apenas em 
relação aos os bens e serviços empregados ou utilizados diretamente 
sobre o produto em fabricação.

6. Interpretação extensiva que não se admite nos casos de concessão 
de benefício fiscal (art. 111 do CTN). Precedentes: AgRg no REsp 
1.335.014/CE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, 
DJe 8.2.2013, e REsp 1.140.723/RS, Rel. Ministra ELIANA 
CALMON, Segunda Turma, DJe 22.9.2010.

7. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1.128.018/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 
Primeira Turma, DJe 4.12.2013).

Processual Civil e Tributário. Ofensa ao art. 535 do CPC não 
configurada. PIS e COFINS. Creditamento. Leis no. 10.637/2002 e 
10.833/2003. Não cumulatividade. Art. 195, § 12, da CF. Matéria 
eminentemente constitucional. Instruções normativas SRF no. 247/02 
e SRF no. 404/04. Explicitação do conceito de insumo. Bens e serviços 
empregados ou utilizados diretamente no processo produtivo.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, 
não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. As Instruções Normativas SRF no. 247/02 e SRF no. 404/04 
não restringem, apenas explicitam o conceito de insumos previsto nas 
Leis no. 10.637/2002 e 10.833/2003. Precedentes do STJ.

3. Possibilidade de creditamento de PIS e Cofins apenas em relação 
aos bens e serviços empregados ou utilizados diretamente sobre o 
produto em fabricação.

4. A análise do alcance do conceito de não cumulatividade, previsto 
no art. 195, § 12, da CF, é vedada no STJ sob pena de usurpação da 
competência do STF.

5. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.429.759/SC, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 18.6.2014).

Nos termos do voto condutor do Ministro Humberto Martins, 
no AgRg no REsp no. 1.395.442/PE, o conceito de insumos para fi ns 
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de creditamento de PIS ou COFINS vincula-se aos elementos aplicados 
diretamente na fabricação do bem ou na prestação do serviço, ou seja, 
somente aqueles específi cos e vinculados à atividade fi m do contribuinte, e 
não a todos os aspectos de sua atividade. Em seguida, agrega como razão 
de decidir a existência de precedentes que expressamente afi rmam que 
as Instruções Normativas SRF no. 247/2002 e SRF no. 404/2004 não 
restringem, mas apenas explicitam o conceito de insumo previsto nas Leis 
no. 10.637/2002 e 10.833/2003, a saber: REsp no. 1.020.991/RS, Rel. 
Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe 14.5.2013; AgRg 
no REsp no. 1.429.759/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
Segunda Turma, DJe 18.6.2014.

No REsp no. 1.020.991/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, a 
Primeira Turma afi rmou que, quando a lei entendeu pela incidência 
de crédito em serviços secundários, manifestamente os mencionou, a 
exemplo do creditamento de combustíveis e lubrifi cantes. Em outras 
palavras, a lei não equiparou combustíveis e lubrifi cantes a insumos, 
mas, excepcionalmente, admitiu o creditamento pelos gastos com esses 
produtos.

6. Caso concreto

Os produtos de limpeza, de desinfecção e dedetização utilizados pela 
recorrente, empresa do ramo de alimentos, não se equiparam a insumos 
para os fi ns das Leis no. 10.637/2002 e 10.833/2003, mormente porque 
são estranhos à cadeia produtiva de alimentos.

Não bastasse isso, esses bens não agem diretamente sobre o produto 
em fabricação, desatendendo aos limites estabelecidos legitimamente 
pelo poder regulamentar da Administração Tributária.

7. Conclusão

Ante o exposto, peço vênia ao e. Ministro Relator para divergir de 
seu judicioso voto e, com as devidas homenagens, negar provimento ao 
Recurso Especial.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL No. 1.286.705-SP (2011/0106112-0)

Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS

Recorrente: Sindicato da Indústria da Energia no Estado de São 
Paulo - SIESP

Advogada: Cristiane Romano Farhat Ferraz e outro(s)

Recorrido: Fazenda do Estado de São Paulo

Advogado: Maria Christina Menezes e outro(s)

Interes.: Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel - “Amicus 
Curiae”

EMENTA

Processo Civil e Tributário. Violação do art. 535 do CPC. 
Inexistência. ICMS. Base de cálculo. Energia elétrica. Inclusão 
de subvenção econômica. Consumidores de baixa renda. Lei no. 
10.604/2002. Contrariedade aos arts. 12, XII, e 13, VII e § 1o., 
da LCP 87/1996. Não demonstração.

1. Recurso especial proveniente de mandado de segurança 
no qual se discute a inclusão do valor da subvenção econômica 
da Lei no. 10.604/2002 na base de cálculo do ICMS.

2. Inexiste a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a 
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, 
conforme se depreende da análise do acórdão recorrido.

3. É legítima a inclusão da subvenção econômica na base 
de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica. O imposto estadual 
incide sobre o valor total da operação, segundo os arts. 12, 
XII, e 13, VII e § 1o., da Lei Complementar no. 87/1996. A 
cobrança incide sobre o valor total, incluindo o da subvenção, 
porquanto este integra o preço fi nal da tarifa de energia elétrica. 

4. Excluir a subvenção da base de cálculo é prerrogativa dos 
Estados-membros, mediante convênio (Lei Complementar no. 
24/1975), o que não ocorre no caso em análise. 

5. Há duas relações jurídicas distintas no caso: a) relação 
contratual entre a União e as concessionárias; e b) relação 
jurídico-tributária entre os estados e as concessionárias. A 
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manutenção do equilíbrio econômico-fi nanceiro dos contratos 
com as concessionárias de energia elétrica não interfere na 
relação jurídico-tributária entre os estados e as concessionárias.

Recurso especial improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal 
de Justiça: Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista do Sr. 
Ministro Herman Benjamin, acompanhando o Sr. Ministro Humberto 
Martins, a Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, 
nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator. Os Srs. Ministros Herman 
Benjamin (voto-vista), Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães 
(Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Não participou do julgamento a Sra. Ministra Diva Malerbi 
(Desembargadora convocada do TRF da 3a. Região), nos termos do art. 
162, § 4o., do RISTJ.

Brasília (DF), 15 de dezembro de 2015 (data do julgamento).

Ministro Humberto Martins, Relator

DJe 12.2.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Humberto Martins: Cuida-se de recurso especial 
interposto pelo SINDICATO DA INDÚSTRIA DA ENERGIA NO 
ESTADO DE SÃO PAULO – SIESP, com fundamento no art. 105, 
inciso III, alínea a, b e c, da Constituição Federal, contra acórdão 
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim 
ementado (fl s. 600, e-STJ):

Apelação. Mandado de segurança. ICMS. Subvenção Econômica. 
Ela faz parte da base de cálculo do imposto. Não tem natureza 
indenizatória. O imposto é devido desde a edição da Lei no. 
10.604/2002. Artigos 151, 111 e 155, § 2o., XII, g, ambos do CF. 
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Leis Complementares no. 24/1975 e 87/1996. Segurança denegada. 
Recurso do SIESP improvido. Recurso da Fazenda do Estado provido.

Inconformada com a decisão do colegiado, a parte recorrente opôs 
embargos declaratórios (e-STJ, fl . 627), que foram rejeitados (e-STJ, fl . 
642).

No recurso especial, alega, preliminarmente, ofensa ao art. 535, II, 
do CPC, porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, 
o Tribunal de origem não se pronunciou sobre pontos necessários ao 
deslinde da controvérsia.

Aduz, no mérito, que o acórdão regional contrariou as disposições 
contidas nos arts. 6o. da LINDB; 1o., § 1o., e seguintes da Lei no. 
10.438/2002; 5o., caput, e demais da Lei no. 10.604/2002; 3o., XI, 
da Lei no. 9.427/1996; 9o., § 1o., II, §§ 2o. a 4o., e 12, I, da Lei no. 
8.987/1995; 1o. e seguintes do Decreto Estadual no. 4.954/2005; 10 
e subsequentes do Decreto Estadual no. 49.621/2005; 9o., § 1o., II, 
da LC no. 87/1996; 10 e seguintes da LC no. 24/1975; 97, I, 105, 
106, 116, 141, 146 e 175 do CTN; e 2o., I, 28 e 36 da Lei Estadual 
no. 6.374/1989. Alega, ainda, que foram julgados válidos os Decretos 
Estaduais no. 49.546/2005 e 49.621/2005, contestados em face de 
dispositivos de leis federais, e que há divergência jurisprudencial.

Não apresentadas as contrarrazões, sobreveio o juízo de 
admissibilidade negativo da instância de origem (fl . 388, e-STJ).

Interposto agravo em recurso especial (fl . 981, e-STJ), determinei a 
conversão do agravo em recurso especial (fl . 1.117, e-STJ).

Intimou-se o Ministério Público Federal que, na qualidade de custus 
legis, assim opinou (fl . 1.159, e-STJ):

ICMS. Energia elétrica. Subvenção econômica a consumidores de 
baixa renda. Art. 6o. da LINDB. Afronta a lei e decretos do Estado, 
arts. 97, I, 146 do CTN, e art. 105, III, b, da CF. Confronto entre 
decretos estaduais e lei federal. Competência do STF. Não cabimento. 
Dissídio jurisprudencial não demonstrado. Arts. 165, 458 e 535, 
II, do CPC. Ofensa não constatada. Desoneração do consumidor 
beneficiado. Necessidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro 
do contrato de concessão. Hipótese de incidência não configurada. 
Pelo conhecimento em parte do recurso e, nessa extensão, provimento 
parcial.
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É, no essencial, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Humberto Martins (Relator): Recurso especial 
proveniente de mandado de segurança impetrado contra ato da 
Administração Tributária do Estado de São Paulo que incluiu na base 
de cálculo de ICMS devido pelas concessionárias de energia elétrica 
no estado o valor da subvenção econômica do art. 5o. da Lei no. 
10.604/2002.

A sentença de primeiro grau concedeu em parte a ordem, nos 
seguintes termos (fl . 464, e-STJ):

Isto posto, por estes fundamentos, CONCEDO EM PARTE a 
segurança, tão-somente para o fim de assegurar o direito líquido 
e certo de todos os filiados do impetrante em não se sujeitarem 
ao recolhimento do ICMS sobre as parcelas recebidas a título de 
subvenção econômica em operações com energia elétrica prevista 
na Lei no. 10.604/2002, desde a sua instituição até a entrada em 
vigência do Decreto Estadual no. 49.546/2005.

Irresignadas por conta da sucumbência recíproca, as partes 
interpuseram recursos de apelação. A turma recursal, por maioria, negou 
provimento ao recurso do Sindicato da Indústria da Energia no Estado 
de São Paulo e deu provimento ao recurso da Fazenda do Estado de São 
Paulo.

Fundamentou a turma, por maioria, que:

a) a exclusão da subvenção econômica da base de cálculo do imposto 
estadual por lei federal implicaria vitável isenção heterônoma por parte 
da União;

b) não há isenção do CONFAZ no caso;

c) a subvenção econômica da lei federal não possui natureza 
indenizatória, porquanto inexistiria qualquer interesse ou prejuízo 
reparável decorrente do fato ou ato, ou mesmo da omissão de outrem, 
que tenha dado causa a diminuição de patrimônio;

d) é devido o recolhimento do ICMS entre o período da edição da 
Lei no. 10.604/2002 até a entrada em vigência do Decreto Estadual no. 
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49.546/2005, por não haver hipótese de exclusão de crédito legalmente 
relativa a tal período.

DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Inicialmente, observo inexistente a alegada violação do art. 535 do 
CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão 
deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido.

Nos termos de jurisprudência pacífi ca do STJ, O magistrado não 
é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado 
motivo sufi ciente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos 
fundamentos por elas indicados (REsp 684.311/RS, Rel. Min. CASTRO 
MEIRA, Segunda Turma, julgado em 4.4.2006, DJ 18.4.2006, p. 191), 
como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Desse modo, não viola o art. 535 do Código de Processo Civil nem 
importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem 
ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo 
vencido, adotou, entretanto, fundamentação sufi ciente para decidir de 
modo integral a controvérsia posta.

DA NATUREZA JURÍDICA DA SUBVENÇÃO ECONÔMICA 
DO ART. 5o. DA LEI No. 10.604/2002

Para fi ns de esclarecimento, cito a norma centro da controvérsia:

Art. 5o.. Fica autorizada a concessão de subvenção econômica com a 
finalidade de contribuir para a modicidade da tarifa de fornecimento 
de energia elétrica aos consumidores finais integrantes da Subclasse 
Residencial Baixa Renda a que se refere a Lei no. 10.438, de 2002, 
com efeito a partir da data de sua publicação.

As subvenções econômicas estão previstas no inciso II do § 3o. do 
art. 12 da Lei no. 4.320/1962

Art. 12.(...)

§ 3o. Consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, as 
transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades 
beneficiadas, distinguindo-se como: (...)

II - subvenções e conômicas, as que se destinem a empresas públicas 
ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril.
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Cito trecho da Resolução no. 89 da ANEEL, em que se declara a 
natureza da subvenção econômica:

subvenção econômica compensa a concessionária ou permissionária 
pelo impacto derivado da introdução dos novos critérios, 
consubstanciado na diferença entre o montante financeiro a 
ser despendido e o anteriormente verificado, medida que tem por 
finalidade preservar os níveis tarifários vigorantes e a modicidade 
tarifária para o restante do mercado consumidor;

Colaciono, outrossim, as normas que regulamentam tal subvenção:

Art. 1o. O atendimento de consumidores integrantes da Subclasse 
Residencial Baixa Renda decorrente dos novos critérios estabelecidos 
no art. 1o. da Lei no. 10.438, de 26 de abril de 2002, será financiado 
às concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica 
pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS com recursos 
da Reserva Global de Reversão - RGR.

§ 1o. O financiamento de que trata o caput restringir-se-á ao 
montante correspondente à redução de receita da concessionária ou 
permissionária de distribuição decorrente da aplicação dos critérios 
de classificação de unidades consumidoras na Subclasse Residencial 
Baixa Renda, estabelecidos pelo art. 1o. da Lei no. 10.438, de 2002.

Percebo, portanto, que a subvenção possui natureza jurídica de 
receita alternativa prevista no art. 11 da Lei no. 8.987/1995. Ela busca 
manter o equilíbrio econômico-fi nanceiro dos contratos de concessão de 
energia elétrica e garantir a modicidade tarifária.

Ressalta-se que o Poder Público concedente possui o dever de manter 
o equilíbrio econômico-fi nanceiro do contrato administrativo, segundo 
o art. 65, caput, II, d, da Lei no. 8.666/1993.

Havia duas formas de a União restabelecer o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato de concessão: a) promover o aditamento do 
contrato (art. 65, § 6o., da Lei no. 8.666/1993), mediante a revisão 
das tarifas (art. 9o. da Lei no. 8.987/1995); e b) disponibilizar receitas 
alternativas, visando garantir a modicidade de tarifas (art. 11 da Lei no. 
8.987/1995).

Pensando na dignidade da pessoa humana das classes sociais de 
baixa renda, o Poder Concedente Federal optou pela segunda opção. 
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Subvencionou, portanto, a atividade das distribuidoras de energia elétrica 
com o escopo de manter a tarifa reduzida para parcela dos consumidores 
fi nais.

DA INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE A SUBVENÇÃO 
ECONÔMICA DA LEI No. 10.604/2002

Não obstante a louvável intenção do Governo Federal de não onerar 
a tarifa de energia elétrica da parcela carente da população, a concessão 
de subvenção não implica automática isenção do montante na base de 
cálculo de ICMS. Utilizo aqui a mesma lógica adotada por esta Corte 
Superior na elaboração da Súmula 95:

A redução da alíquota do imposto sobre produtos industrializados 
ou do imposto de importação não implica redução do ICMS.

No Recurso Especial no. 3.884-RS (um dos precedentes que 
originaram a edição de tal súmula) houve a seguinte discussão:

O Sr. Ministro José de Jesus Filho: - Sr. Presidente, ouvi 
atentamente os votos dos Srs. Ministros Geraldo Sobral e Garcia 
vieira. Ambos examinaram a questão com profundidade. A União 
Federal pode reduzir alíquota. Pode reduzi-la a zero, sem que isso 
interfira no imposto estadual. O Governo Federal, em sua política 
governamental de comércio exterior, pode reduzir a alíquota em 
10%, a 15%, a 90%, e até em zero. Isso implica em isenção? Esse ato 
seria considerado como isenção?

O Sr. Ministro Garcia Vieira (Relator): - Não. O que se discute 
aqui é se a redução da alíquota importa em isenção de imposto 
estadual.

O Sr. Ministro José de Jesus Filho: - Tenho para mim, que não. O 
Governo Federal pode provocar estímulo. Mas, não deve interferir, 
reduzindo o ICM devido. Seria uma intervenção na autonomia do 
Estado, como assegurou o Sr. Ministro Garcia Vieira.

Por isso, peço vênia ao Sr. Ministro Geraldo Sobral, que trouxe um 
brilhante voto como contribuição ao entendimento da matéria, para 
acompanhar o Eminente Ministro-Relator.

A discussão é bastante similar nesse recurso. Embora a relação da 
União com as concessionárias seja contratual, e não tributária, o foco 
reside na autonomia do Estado para exercer a sua competência tributária.
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Embora regidas pelo Direito Público, há duas relações jurídicas 
distintas no caso: a) relação contratual entre a União e as concessionárias 
(art. 21, XII, b, e 175 da Constituição Federal); b) relação jurídico-
tributária entre os estados e as concessionárias (art. 155, II, e § 2o., da 
Constituição Federal).

Não vejo razoabilidade em diminuir a base de cálculo do imposto 
estadual em razão da concessão de subvenção econômica pela União.

A exigibilidade do imposto é anterior à concessão da subvenção 
econômica. Se, por um lado, não é permitido aos entes federativos 
estranhos à relação interferirem na execução do contrato entre Poder 
Concedente e concessionárias, por outro, não é permitido ao Poder 
Concedente interferir na relação tributária entre outro ente federativo e 
seus contribuintes.

Exigir a redução da base de cálculo do imposto estadual, no caso, 
é implementar isenção heterônoma em hipótese não permitida pela 
Constituição Federal.

Na verdade, a subvenção da Lei no. 10.604/2002 possui o escopo 
mediato de desonerar os consumidores fi nais de baixa renda. Embora 
a tarifa seja reduzida, é sensato pensar que existe uma base de cálculo 
maior devida, cujo excesso foi desonerado pela subvenção.

O ICMS, ressalta-se, possui como base de cálculo o valor total 
da operação, ainda no caso de desconto concedido sob condição. É a 
determinação da Lei Complementar no. 87/1996:

Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: (...)

XII – da entrada no território do Estado de lubrificantes e 
combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e energia elétrica 
oriundos de outro Estado, quando não destinados à comercialização 
ou à industrialização;(...)

Art. 13. A base de cálculo do imposto é: (...)

VIII - na hipótese do inciso XII do art. 12, o valor da operação de 
que decorrer a entrada;”

§ 1o. Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese 
do inciso V do caput deste artigo: (Redação dada pela LCP 114, de 
16.12.2002)
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I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo 
destaque mera indicação para fins de controle; 

II - o valor correspondente a:

a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou 
debitadas, bem como descontos concedidos sob condição;

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou 
por sua conta e ordem e seja cobrado em separado.

A subvenção foi concedida sob a condição de ser mantida a tarifa 
reduzida aos consumidores fi nais de baixa renda. Vejo que o caso amolda-
se à hipótese prevista na alínea a do inciso II do § 1o. da LC 87/1996.

A subvenção econômica, portanto, faz parte do preço final da 
mercadoria. O acórdão impugnado vindica tal entendimento (fl . 604, 
e-STJ):

Na verdade, se o serviço de distribuição de energia elétrica fosse 
tarifado pelo seu valor justo a fim de remunerar o serviço prestado, 
seria sem dúvida maior. Tanto isso é verdade, que a fim de compensar 
a perda financeira das empresas concessionárias e permissionárias de 
energia elétrica, que, ao contrário do setor público, buscam o lucro, 
a União passou a subvencionar essa diferença de peço. Portanto, ao 
contrário do alegado, faz ela parte do preço da mercadoria, integrando 
a sua base de cálculo.

Integrando o preço da mercadoria, não há razão para não incluir 
a subvenção na base de cálculo do referido imposto. Igual orientação 
adotou esta Corte quando entendeu pela a inclusão do PIS e COFINS 
na base de cálculo de ICMS:

Processual Civil. Tributário. Embargos de declaração. Presença de 
omissão e contradição. Embargos de declaração acolhidos com efeitos 
infringentes. ICMS. Base de cálculo. PIS e CONFINS nas faturas 
de energia elétrica. Art. 13, § 1o., II, a, da Lei Complementar no. 
87/1996.

1. O tema que versa sobre a inclusão das contribuições ao PIS e 
COFINS na base de cálculo do ICMS subiu a esta Corte via recurso 
especial, no entanto o acórdão aqui proferido julgou matéria diversa, 
qual seja: a inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições ao 
PIS e COFINS. Sendo assim, os aclaratórios merecem acolhida para 
que seja abordado o tema correto do especial.
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2. Não há qualquer ilegalidade na suposta inclusão das 
contribuições ao PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, conforme 
o efetuado pela concessionária. A referida inclusão é suposta porque as 
contribuições ao PIS e COFINS são repassadas ao consumidor final 
apenas de forma econômica e não jurídica, sendo que o destaque na 
nota fiscal é facultativo e existe apenas a título informativo.

3. Sendo assim, o destaque efetuado não significa que as ditas 
contribuições integraram formalmente a base de cálculo do ICMS, 
mas apenas que para aquela prestação de serviços corresponde 
proporcionalmente aquele valor de PIS e COFINS, valor este que faz 
parte do preço da mercadoria/serviço contratados (tarifa). A base de 
cálculo do ICMS continua sendo o valor da operação/serviço prestado 
(tarifa).

4. Por fim, não se pode olvidar que o art. 13, § 1o., II, a, da 
Lei Complementar no. 87/1996, assim dispõe em relação à base de 
cálculo do ICMS: “Integra a base de cálculo do imposto [...] o valor 
correspondente a [...] seguros, juros e demais importâncias pagas, 
recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição”.

5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para 
dar provimento ao recurso especial. (EDcl no REsp 1.336.985/
MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda 
Turma, julgado em 7.5.2013, DJe 13.5.2013)

O mesmo raciocínio deve ser utilizado sobre as parcelas recebidas 
a título de subvenção econômica em operações com energia elétrica 
prevista na Lei no. 10.604/2002, desde a sua instituição até a entrada em 
vigência do Decreto Estadual no. 49.546/2005. Não havendo falar em 
cobrança retroativa, porquanto o imposto é devido sobre a subvenção 
econômica desde o seu implemento pela Lei no. 10.604/2002.

Portanto, a única forma de isentar as concessionárias de energia 
elétrica de pagar o ICMS sobre o valor da subvenção é mediante convênio 
na forma da Lei Complementar no. 24/1975.

Não há, ainda, nenhuma necessidade da uniformização 
jurisprudencial quando o dispositivo legal examinado nos acórdãos 
paradigmas não guarda identidade com aquele tratado no acórdão 
recorrido. Inexiste, portanto, a similitude da situação jurídica apontada. 
Nesse sentido, as ementas dos seguintes julgados:

Agravo regimental em recurso especial. Revisão criminal. Art. 
621, I, do CPP. Questão federal surgida na prolação do acórdão 
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recorrido. Falta de prequestionamento. Divergência jurisprudencial 
não configurada. Ausência de similitude fática.

(...)

4. O dissídio jurisprudencial, para que seja caracterizado, exige 
que, em situações fáticas idênticas, tenha havido a divergente 
interpretação do mesmo dispositivo de lei federal, o que não ocorre 
no caso concreto, em que não há a referida similitude, uma vez que o 
julgado recorrido e o paradigma avaliaram questões de fato diferentes.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1.066.014/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO 
REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 16.4.2013, DJe 
26.4.2013)

Processual Penal. Agravo regimental no agravo em recurso 
especial. Estelionato. Art. 171, caput, do Código Penal. Recurso 
especial interposto com base na alínea c do permissivo constitucional. 
Divergência jurisprudencial alegada. Necessidade do cotejo analítico 
entre os acórdãos. Ausência de similitude das situações fáticas. Agravo 
regimental improvido.

I. No que pertine ao Recurso Especial interposto pela alínea c do 
inciso III do art. 105 da CF/1988, é imprescindível o atendimento 
dos requisitos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o. 
e 2o., do RISTJ, para a devida demonstração do alegado dissídio 
jurisprudencial, dentre eles a demonstração da identidade das 
situações fáticas e a interpretação diversa, emprestada ao mesmo 
dispositivo de legislação infraconstitucional.

II. No caso, o dispositivo legal examinado nos acórdãos paradigmas 
não é o mesmo tratado nos presentes autos, inexistindo, portanto, a 
similitude das situações fáticas apontadas.

III. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 180.067/DF, Rel. Ministra ASSUSETE 
MAGALHÃES, Sexta Turma, julgado em 2.4.2013, DJe 
19.4.2013)

Processual Civil. Agravo regimental no recurso especial. Falta 
de indicação do dispositivo objeto de divergência jurisprudencial. 
Ausência de similitude fática entre os julgados confrontados. Recurso 
manifestamente improcedente. Imposição de multa. Art. 557, § 2o., 
do CPC.
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1. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo 
constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi 
atribuída interpretação divergente e a demonstração da divergência 
mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou 
identifiquem os casos confrontados (arts. 255, §§ 1o. e 2o., do RISTJ 
e 541, parágrafo único, do CPC).

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.215.313/MT, Rel. Ministro ANTONIO 
CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 21.2.2013, 
DJe 4.3.2013)

Ademais, não merece reparos o acórdão impugnado, visto que o 
cabimento do recurso especial pela alínea b do inciso III do art. 105 da 
Constituição Federal pressupõe haja a Corte de origem homenageado ato 
de governo local em detrimento da legislação federal. Inexistente tal fato, 
impossível viabilizar o processamento do recurso. É a hipótese dos autos, 
na qual, em nenhum momento, ocorreu tal situação.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como penso. É como voto.

VOTO-VISTA

Ementa: Tributário. ICMS. Energia elétrica. Subvenção 
instituída pela Lei no. 10.604/2002. Base de cálculo. Valor da 
operação. Subvenção que integra a remuneração pela operação 
com energia. Impossibilidade da União, mesmo indiretamente, 
conceder isenção relativa a tributo estadual.

1. A Lei no. 10.438/2002 criou conceito de consumidor 
de energia elétrica de baixa renda, potencialmente implicando 
diminuição de receita para as empresas do setor.

2. Para impedir a redução de receita, a Lei no. 10.604/2002 
previu subvenção a ser paga às empresas de energia elétrica.

3. Ao promoverem operações de circulação de energia 
elétrica destinadas a consumidores de baixa renda (fato gerador 
do ICMS, conforme o art. 12, I, da LC no. 87/1996), as 
empresas são remuneradas pela soma do valor pago por esses 
consumidores mais a subvenção paga pela União.
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4. A remuneração é composta da soma do preço da energia 
com a subvenção, pelo que o verdadeiro valor da operação é, 
também, essa soma.

5. Como o valor da operação é a base de cálculo do ICMS 
(art. 13, I, da LC no. 87/1996) a subvenção compõe a base de 
cálculo do imposto estadual.

6. Raciocínio em contrário signifi ca que, pela sistemática 
criada pelas Leis no. 10.438/2002 e 10.604/2002, a União teria 
mantido política de diminuir o preço da energia destinada aos 
consumidores de baixa renda, sem reduzir a receita das empresas 
do setor, mas sim a de ICMS dos Estados, contrariando o espírito 
da Constituição, que proíbe a União de conceder isenção de 
tributos estaduais (art. 151, III, CF).

7. Não existe cobrança retroativa, pois o fundamento da 
inclusão da subvenção da Lei no. 10.604/2002 na base de 
cálculo do ICMS é o art. 13, I, da Lei Complementar no. 87, 
vigente desde 1996.

8. Recurso Especial não provido, acompanhando 
integralmente o voto do eminente relator.

O Sr. Ministro Herman Benjamin:

1. Relatório

Trata-se de recurso especial interposto pelo Sindicato da Indústria 
da Energia no Estado de São Paulo contra acórdão do tribunal de justiça 
local que decidiu que a subvenção econômica instituída pela Lei no. 
10.604/2002 compõe a base de cálculo do ICMS e que o imposto é 
devido desde a data da edição dessa.

O recurso foi inadmitido, tendo sido interposto agravo a que foi 
dado provimento para sua conversão em recurso especial.

O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento e 
provimento parciais do recurso.

O eminente relator proferiu voto pelo desprovimento do recurso.

Pedi vista para melhor exame.
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A ANEEL requereu seu ingresso no feito como amicus curiae, o que 
foi deferido pelo relator, requerendo o provimento do recurso.

É o breve relatório.

2. A União não pode conceder isenção de ICMS

A questão discutida nos autos é a de saber se a subvenção econômica 
instituída pela Lei no. 10.604/2002 compõe ou não a base de cálculo do 
ICMS. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu que não, 
motivando o Recurso Especial do sindicato das empresas do setor.

Pois bem, desde já registro que o presente processo envolve, em certa 
medida, confl ito de interesses não só entre as empresas de energia elétrica 
e os Estados como também entre os Estados e a Administração Federal.

É que para a União, em sentido lato, compreendendo a União 
propriamente dita e as suas autarquias, em especial a Agência Nacional 
de Energia Elétrica - ANEEL, é interessante que essa subvenção não 
componha a base de cálculo do ICMS, pois, assim, a energia elétrica 
poderá ficar mais barata para os consumidores ou a União poderá 
diminuir a subvenção que paga para manter em patamares mais baixos 
as contas de energia dos consumidores de baixa renda (ou não ter que 
aumentá-la).

Para a União, na verdade, o ideal seria que os Estados não cobrassem 
ICMS sobre a energia elétrica, pois a energia fi caria mais barata e quem 
perderia receita seriam os Estados, e não ela.

Por esse pano de fundo, mostra-se compreensível que a ANEEL 
tenha ingressado no feito como amicus curiae, defendendo a não inclusão 
da subvenção na base de cálculo do ICMS.

Todavia, o constituinte, em nome do princípio federativo, quis 
tornar os tributos estaduais imunes à interferência da União.

Por isso mesmo, previu a Constituição que a União não pode 
instituir isenção de tributos estaduais.

É o que consta expressamente do art. 151, III, da Constituição:

 Art. 151. É vedado à União:

 ....
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III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do 
Distrito Federal ou dos Municípios.

....

Menciono esse dispositivo constitucional porque, embora nossa 
função no julgamento do presente Recurso Especial seja interpretar a 
lei federal, verifi cando se foi violada, pois a lei deve ser interpretada de 
acordo com o espírito da Constituição.

3. Subvenção para consumidores de baixa renda

Pois bem, qual é a situação macro?

Sempre existiu no País a política econômica de garantir aos 
consumidores de baixa renda tarifa menor de energia elétrica, objetivo 
com o qual ninguém parece estar em desacordo.

Até certo ponto, isso se alcançava fazendo com que os consumidores 
de maior renda custeassem tarifa maior do que aquela que, em princípio, 
deveriam despender, de forma a permitir que os consumidores de menor 
renda pagassem menos.

Essa política em nada afetava o ICMS, pois, se havia diminuição 
da receita de ICMS decorrente da tarifa menor para os consumidores de 
baixa renda, igualmente ocorria aumento da receita de ICMS decorrente 
da tarifa maior para os consumidores de renda, também maior.

As Leis no. 10.438/2002 e 10.604/2002 trouxeram alteração a essa 
política.

A Lei no. 10.438/2002 instituiu critério para que o consumidor 
fosse considerado de baixa renda e, portanto, benefi ciado pela tarifa 
menor.

Esse fato impactou as empresas do setor elétrico, pois tornou-se 
mais extenso o número de pessoas benefi ciadas por uma tarifa menor. 
Tal ampliação poderia, em tese, ser compensada com tarifa ainda maior 
para os demais consumidores, de forma a manter fi xa, em termos reais, a 
receita que as empresas do setor recebiam.

Assim, por exemplo, se a empresa X tinha receita total de R$ 1 
bilhão, sendo 200 milhões provenientes dos consumidores de baixa renda 
e 800 milhões provenientes dos consumidores de alta renda, a ampliação 
do número de consumidores de baixa renda (com a consequente redução 
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da receita proveniente deles) poderia ser compensada com tarifa maior 
para os consumidores de alta renda, de forma que, por exemplo, a 
empresa X continuasse a ter uma receita total de R$ 1 bilhão, sendo 100 
milhões provenientes dos consumidores de baixa renda e 900 milhões 
provenientes dos consumidores de alta renda.

As empresas manteriam a sua receita e os Estados também 
manteriam a mesma receita de ICMS, pois o tributo estadual incidiria, 
de uma forma ou de outra, sobre uma mesma base de cálculo (sobre o 1 
bilhão, para simplifi car).

Contudo, a opção foi – talvez até pelo impacto negativo que um 
tal aumento das tarifas dos consumidores de não baixa renda teria – 
estabelecer uma subvenção, a qual veio prevista na Lei no. 10.604/2002.

O espírito da política é simples e facilmente visível.

4. Efeitos da subvenção para as empresas

O que a União fez foi dizer algo como empresa X, você recebia um 
bilhão pela venda de energia elétrica todos os meses. Agora, como aumentei 
o número de consumidores de baixa renda, você só vai receber 800 milhões 
pela venda de energia elétrica, mas, para te compensar, vou pagar a você 200 
milhões por mês.

Essa subvenção instituída pela Lei no. 10.604/2002 satisfez as 
empresas, pois elas mantiveram a sua receita. No exemplo hipotético 
que avento, para fi ns didáticos, a empresa X continuou a embolsar R$ 
1 bilhão por mês. Antes recebia R$ 1 bilhão dos consumidores. Agora, 
passou a receber R$ 800 milhões dos consumidores e R$ 200 milhões da 
União.

5. Efeitos da subvenção para os Estados

E para os Estados?

Para os Estados, se a subvenção instituída pela Lei no. 10.604/2002 
compuser a base de cálculo do ICMS, nada se alterou. A base de cálculo 
do ICMS da empresa X era R$ 1 bilhão e continuou a ser R$ 1 bilhão.

Se, porém, a subvenção não compuser a base de cálculo do ICMS, 
a base de cálculo do ICMS pago pela empresa X terá diminuído de R$ 1 
bilhão para R$ 800 milhões.
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Nessa segunda hipótese, ou seja, de a subvenção não integrar a base 
de cálculo, em certa medida, a União teria contrariado o espírito do 
art. 151, III, da Constituição, pois, embora não tivesse propriamente 
concedido isenção de tributo estadual, teria afetado a receita que os 
Estados auferem com o ICMS incidente sobre a energia elétrica (uma 
das mais importantes fontes de receita dos Estados, como é de notório 
conhecimento, tanto que a Constituição estabeleceu que, além do ICMS, 
só podem incidir sobre a energia elétrica o imposto de importação e o 
imposto de exportação - § 3o. do art. 155 da Constituição).

Abro parêntese para dizer que, além de obviamente imaginários a 
empresa e os valores mencionados, existe uma evidente simplifi cação, 
deixando de lado possibilidades como, por exemplo, de a União ter dado 
uma subvenção menor já supondo que não incidiria o ICMS.

Tendo em vista essa realidade, qual é a resposta à questão jurídica 
que deve ser decidida no Recurso Especial? A subvenção deve compor ou 
não a base de cálculo do ICMS?

6. Disciplina da base de cálculo do ICMS pela LC 87/1996

Passemos à lei, mais especifi camente à Lei Complementar 87/1996, 
que disciplina a lei nacional que versa sobre o ICMS.

Inicialmente é de se registrar que, a par de algumas situações 
especiais, o ICMS sobre energia elétrica está disciplinado pelas normas 
relativas ao ICMS sobre mercadorias, pois a Constituição optou por 
considerar a energia elétrica uma mercadoria.

Isso se constata desde o texto constitucional, haja vista que nossa 
Carta magna deixa claro que o ICMS incide sobre a energia elétrica 
(art. 155, § 3o., entre outros) e, como o ICMS incide sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (art. 155, caput) 
e obviamente não é serviço de transporte, nem de comunicação, ela só 
pode ser uma mercadoria.

Portanto, na LC no. 87/1996, o dispositivo que trata do fato gerador 
do ICMS aplicável, em regra, na imensa maioria das operações, é o art. 
12, I, como mencionado na sustentação oral da recorrente, que dispõe:
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Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento:

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, 
ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

....

Por sua vez, o dispositivo que trata da base de cálculo nessas 
operações é o art. 13, I:

Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 
12, o valor da operação;

....

No caso particular das operações de entrada no território de energia 
oriunda de outro Estado, quando não destinada à comercialização ou à 
industrialização, as normas da LC 87/1996 que tratam do fato gerador e 
da base de cálculo são, respectivamente, o art. 12, XII, e o art. 13, VIII, 
transcritos no voto do relator. No que realmente importa, entretanto, 
nada muda, pois a base de cálculo estabelecida é a mesma: o valor da 
operação.

Faço o registro de que, no ponto, entendo haver um pequeno 
equívoco no brilhante voto do eminente Relator, que se referiu apenas 
ao art. 12, XII, e ao art. 13, VIII, normas que disciplinam tão somente 
uma parcela das operações interestaduais com energia elétrica e que 
difi cilmente se destinarão a consumidores de baixa renda.

7. Base de cálculo do ICMS é o valor da operação

Mas esse pequeníssimo equívoco em nada afeta a integridade do 
voto de S. Exa. Em todos os casos, a base de cálculo é uma só: o valor da 
operação de circulação de energia elétrica.

E aí temos a grande questão: o valor do subsídio pago pela União 
integra o valor das operações com energia elétrica, integra o preço da 
energia elétrica, como disse a bela sentença de 1o. grau, da lavra da Juíza 
de Direito Silvia Maria Meirelles Novaes de Andrade (fl s. 446-464).
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8. Qual é o valor da operação e, portanto, da base de cálculo do 
ICMS

Qual é o valor da operação com energia elétrica? Qual o preço da 
energia elétrica?

O preço da operação é a retribuição total que a empresa aufere pela 
energia que está fornecendo.

E qual a retribuição que a empresa obtém?

No caso do consumidor de baixa renda, a retribuição que a empresa 
recebe, o valor real da operação que ela pratica se compõe de duas partes: 
o preço que o consumidor paga a ela mais a complementação do preço 
dada pela União, ou seja, a subvenção da Lei no. 10.604/2002.

Se não existisse a subvenção, a empresa de energia elétrica não 
venderia energia ao consumidor de baixa renda (supondo que pudesse 
escolher, é claro), pois teria prejuízo com a operação, uma vez que o valor 
recebido não cobriria seus custos.

Ela só vende a energia ao consumidor de baixa renda porque sabe 
que a sua retribuição não será somente aquele valor que vai aparecer 
na conta mensal do consumidor, já que a União também lhe pagará a 
quantia decorrente da subvenção da Lei no. 10.604/2002.

Portanto, se a retribuição total que a empresa recebe pela venda de 
energia inclui a subvenção, a base de cálculo do ICMS deve abarcar o 
valor da subvenção.

Conclusão em contrário implicaria violação ao espírito do art. 151, 
III, da Constituição, pois a União, que está proibida pela Constituição 
de oferecer isenção de tributos estaduais, ao conceber a sistemática da 
subvenção da Lei no. 10.604/2002, manteria a receita das empresas de 
energia, mas diminuiria a receita de ICMS dos Estados.

Os Estados não podem receber menos ICMS por um fornecimento 
de energia e por uma remuneração das empresas que se mantiveram 
inalteráveis.

Evidentemente que, tendo as empresas de pagar o ICMS sobre a 
subvenção (como elas têm), elas podem concluir que a subvenção da 
União está sendo insufi ciente. Se for o caso, elas devem buscar, na União, 
a solução do problema.
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Observe-se que aquele que a União quis benefi ciar com a subvenção 
da Lei no. 10.604/2002 foi o consumidor de baixa renda.

Assim, em tese, poderia a União ter estabelecido que ela reembolsaria 
a esses consumidores, digamos, 30% das suas contas de energia.

As empresas venderiam a energia pelo preço correto, os Estados 
receberiam o ICMS sobre o preço correto e a União pagaria 30% desse 
preço correto (incluído o ICMS, pois a União não pode dispensar o 
pagamento do ICMS, não pode fazer “favor com o chapéu alheio”).

Se a União resolveu, em vez de oferecer a subvenção diretamente 
aos consumidores de baixa renda, fazê-lo por meio de pagamento direto 
às empresas, essa opção não pode servir para diminuir o valor a ser gasto 
pela subvenção, porquanto não pode implicar diminuição da receita do 
ICMS devido aos Estados.

9. Alegação de retroatividade não procede

Não se sustenta a alegação de retroatividade da cobrança.

Como disse o eminente Relator, o imposto é devido sobre a 
subvenção econômica desde o seu implemento pela Lei no. 10.604/2002.

E é devido por força do art. 13, I, da Lei Complementar no. 
87/1996, e não de nenhuma norma posterior, pelo que não há falar em 
retroação de tributação.

10. Conclusão

Em suma: primeiro, a subvenção de que trata a Lei no. 10.604/2002 
integra o valor das operações de circulação de energia para consumidores 
de baixa renda e, portanto, a base de cáculo do ICMS; segundo, não 
há retroatividade da tributação, pois ela decorre do art. 13, I, da Lei 
Complementar no. 97, vigente desde 1996.

Feitas essas considerações, acompanho o Relator e nego provimento 
ao Recurso Especial.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL No. 1.354.409-CE (2012/0243703-3)

Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN

Recorrente: Associação dos Funcionários Aposentados do Banco do 
Nordeste do Brasil - AABNB

Advogados: Wander Araújo de Magalhães Uchôa

João Batista Santos

André Nasser Santos

Recorrido: Fazenda Nacional

Procurador: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

EMENTA

Tributário. Imposto de Renda das Pessoas Físicas. 
Rendimentos recebidos de entidade de previdência privada. 
Pretensão de ser considerado somente o líquido. Descabimento. 
Incidência do imposto sobre a totalidade dos rendimentos. 
Possibilidade apenas de dedução da base de cálculo formada por 
todos os rendimentos tributáveis das contribuições à entidade, 
observado o limite legal de 12% do total de rendimentos 
tributáveis.

1. A pretensão da entidade autora é incluir na base de 
cálculo do imposto de renda somente o valor liquído recebido 
da entidade privada.

2. Os benefícios recebidos de entidades de previdência 
privada compõem a base de cálculo do imposto de renda, por se 
enquadrarem na regra geral do art. 8o., I, da Lei no. 9.250/1995 
e expressa previsão específi ca do art. 33 da mesma lei.

3. Os rendimentos tributáveis são incluídos base de cálculo 
do imposto de renda pelo seu valor bruto (art. 8o., I, da Lei no. 
9.250/1995 c/c art. 3o. da Lei no. 7.713/1988).

4. Inexiste fundamento legal para os benefícios serem 
considerados pelo seu líquido, ou seja, deduzidos das 
contribuições à própria entidade de previdência privada.
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5. Redução da base de cálculo sem previsão legal seria 
inconstitucional, a teor do art. 150, § 6o., da Constituição: 
qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão 
de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, 
taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei 
específi ca, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente 
as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou 
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2o., XII, g.

6. Uma vez somados os benefícios da entidade de previdência 
privada aos demais rendimentos tributáveis, a base de cálculo 
do imposto de renda poderá ser reduzida pela dedução das 
contribuição a entidades de previdência privada, nos termos do 
art. 8o., II, e, da Lei no. 7.713/1988, desde que respeitado o 
limite de 12% dos rendimentos computados na base de cálculo 
(art. 11 da Lei no. 9.532/1997).

6. Recurso Especial não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior 
Tribunal de Justiça: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao 
recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a). Os Srs. 
Ministros Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (Presidente), 
Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a. Região) e 
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 17 de maio de 2016 (data do julgamento).

Ministro Herman Benjamin, Relator

DJe 1.6.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Trata-se de Recurso Especial 
interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a. Região 
assim ementado:
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Tributário e Constitucional. Mandado de segurança. Plano de 
previdência privada. Assistido. Contribuição adicional. Base de 
cálculo do IRPF. Inconstitucionalidade. Inexistência.

1. A LC no. 109/01, em seu art. 19, prevê duas espécies de 
contribuições aos planos de previdência privada: (a) as normais, 
destinadas ao custeio dos benefícios respectivos; e (b) as extraordinárias, 
destinadas ao custeio de déficits, serviço passado e outras finalidades 
não abrangidas pelas primeiras.

2. Não obstante a dicção legal, ambas as espécies de contribuição 
destinam-se ao custeio dos benefícios previdenciários complementares, 
sendo a distinção entre elas apenas relativa à forma desse custeio, vez 
que as primeiras o fazem diretamente e as segundas, de forma indireta, 
ao permitirem a sobrevivência financeira dos fundos respectivos, sem o 
que o cumprimento de sua função restaria inviabilizado.

3. Não há, assim, diferença ontológica entre as espécies 
contributivas, pois, ambas visam permitir ao fundo previdenciário 
a normal realização de suas finalidades e, portanto, como objetivo 
precípuo, o custeio dos benefícios previdenciários complementares que 
são sua razão de existir.

4. Por outro lado, o art. 21 de referia lei complementar, ao 
disciplinar o equacionamento dos resultados financeiros deficitários 
dos fundos de pensão, dispõe que: (a) esse equacionamento é 
de responsabilidade conjunta dos patrocinadores, participantes e 
assistidos, podendo ser realizado, dentre outras formas, pela aumento 
da contribuição, instituição de contribuição adicional ou redução do 
valor dos benefícios a conceder; e (b) veda a redução dos benefícios dos 
assistidos, ou seja, dos benefício já concedidos, permitindo, apenas, 
quanto a estes a instituição de contribuição adicional em decorrência 
da revisão do plano para cobertura do acréscimo de responsabilidade 
de custeio.

5. Em face da opção legal referida pela irredutibilidade dos 
benefícios já concedidos e pela instituição de contribuição adicional 
nessa hipótese, a disponibilidade econômica, para fins de tributação 
pelo imposto de renda, obtida pelo assistido na ocasião do pagamento 
de seu benefício previdenciário complementar corresponde à totalidade 
do valor respectivo, sendo, portanto, essa a base imponível legal para a 
mencionada tributação.

6. O tratamento tributário dado às contribuições dos participantes 
para planos de previdência privada pelo art. 8o., II, alínea e, da 
Lei no. 9.250/1995 e pelo art. 11, cabeça, da Lei no. 9.532/1997 
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quanto à sua dedutibilidade da base de cálculo do IRPF e ao limite 
imposto a essa dedução (12%) representam mero favor fiscal concedido 
aos contribuintes como forma de estímulo à adesão à previdência 
complementar, razão pela qual neles não se vislumbra qualquer 
inconstitucionalidade.

7. Quanto à tributação do benefício previdenciário complementar 
estabelecida pelo art. 33 da Lei no. 9.250/1995, por sua vez, incide 
ela sobre disponibilidade econômica objetivamente aferível na 
hipótese, também, não se verificando inconstitucionalidade na sua 
previsão.

8. Nesse aspecto, não há como pretender trazer para o âmbito do 
IRPF teorias relativas a descontos incondicionais e retificações ou 
reduções de preços que se aplicam, apenas, por expressa previsão legal, 
em relação a tributos distintos.

9. A contribuição adicional vertida pelo assistido para o plano 
de previdência privada para auxiliar no equacionamento do déficit 
atuarial do plano previdenciário respectivo gera-lhe benefícios 
indiretos e diretos ao contribuir para a solução da situação de déficit 
atuarial, não se cuidando, portanto, de mero desconto sem reversão de 
benefício economicamente aferível, o que afasta a distinção buscada 
pela Impetrante entre as situações do participante contribuinte e do 
assistido contribuinte.

10. Por fim, é de ressaltar-se, ainda, que, se fosse o caso de 
acolhimento da pretensão da parte autora a uma interpretação 
conforme à Constituição ao art. 33 da Lei no. 9.250/1995, seria 
necessário a submissão da questão ao Pleno desta Corte, nos termos 
exigidos pela Súmula Vinculante no. 10 do STF.

11. Não provimento da apelação.

(Processo: 200781000161289, AC484235/CE, Desembargador 
Federal EMILIANO ZAPATA LEITÃO (Convocado), Terceira 
Turma, julgamento: 18.11.2010, publicação: DJe 24.11.2010 - 
página 349)

A recorrente alega violação aos arts. 153, III, da Constituição, 43 do 
Código Tributário Nacional e 33 da Lei no. 9.250/1995, “interpretado 
este conforme a Constituição”.

Em brevíssima síntese, alega que da base de cálculo do imposto de 
renda devido pelo recebimento de complementação de aposentadoria deve 
ser subtraída a TOTALIDADE das contribuições descontadas da mesma, 
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pelo fato de estas contribuições constituírem uma mera retifi cadora de preço 
ou desconto incondicional, na forma do que dispõe a Lei Complementar no. 
109/2001, sendo certo que a limitação da dedução das citadas contribuições 
a 12% da renda tributável ofende o art. 153, III, da CF/1988, o art. 43 
do CTN e o art. 33 da Lei no. 9.250/1995, interpretado este conforme a 
Constituição (fl . 438).

Em contrarrazões, a Fazenda Nacional alega que a dedução das 
contribuições a entidades de previdência privada prevista no art. 8o., II, 
e da Lei no. 7.713/1988 está limitada por lei a 12% dos rendimentos, 
na forma do art. 11 da Lei no. 9.532/1997 e não há fundamento para 
considerar as contribuições descontadas na forma dos arts. 18, 19 e 21 
da LC no. 109/2001 como mera retifi cadora do valor nominal do benefício 
previdenciário como pleiteia a recorrente.

O Recurso Especial foi admitido na origem.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Herman Benjamin (Relator): Inicialmente registro 
que o exame de alegação de violação à Constituição pelo acórdão 
recorrido não se insere na competência recursal do Superior Tribunal de 
Justiça. Assim, a alegação de violação ao art. 153, III, da Constituição 
não pode ser conhecida.

Os associados da autora recebem complementação de aposentadoria 
paga por entidade fechada de previdência, qual seja, a Caixa de 
Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil - CAPEF.

Do valor bruto da complementação paga pela CAPEF são reduzidas 
contribuições em prol da própria entidade, previstas, que montariam 
ordinariamente a 28% do valor bruto, podendo esse desconto ser elevado 
em virtude de contribuições extraordinárias.

A tese, em síntese, é de que o imposto de renda deveria incidir 
somente sobre o líquido, descontando do valor bruto da complementação 
que recebem a integralidade das contribuições à entidade de previdência 
privada e não apenas um máximo de 12% dos rendimentos.
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Em síntese, portanto, a pretensão da entidade autora é incluir na 
base de cálculo do imposto de renda o valor liquído recebido da entidade 
privada.

Não lhe assiste razão.

A base de cáculo do imposto de renda das pessoas físicas é a diferença 
de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os 
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os 
sujeitos à tributação defi nitiva e as deduções legais (art. 8o. da Lei no. 
9.250/1995).

Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será 
a diferença entre as somas:

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, 
exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na 
fonte e os sujeitos à tributação definitiva;

II - das deduções relativas:

...

A regra é a incidência do imposto de renda sobre o valor bruto dos 
rendimentos, como previsto no art. 3o. da Lei no. 7.713/1988:

Art. 3o. O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer 
dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o. a 14 desta Lei.

E os rendimentos recebidos de entidades de previdência privada 
são tributáveis pelo imposto de renda não só porque não existe norma 
qualifi cando-os como isentos, não tributáveis, tributados exclusivamente 
na fonte ou sujeitos à tributação definitiva, como existe norma 
expressamente qualifi cando-os como tributáveis:

Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e 
na declaração de ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de 
previdência privada, bem como as importâncias correspondentes ao 
resgate de contribuições.

Assim, os rendimentos recebidos a título de complementação de 
aposentadoria compõem a base de cálculo do imposto de renda pessoa 
física pelo seu valor bruto e não por 88% do seu valor como alega a 
recorrente.
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Reunidos os rendimentos da complementação de aposentadoria aos 
demais rendimentos recebidos pela pessoa física, a base de cálculo do 
imposto pode ser reduzida pelas deduções legais (art. 8o., II, da Lei no. 
9.250/1995). Uma dessas deduções legais é a contribuição às entidades 
de previdência privada, prevista na alínea e do referido dispositivo legal:

Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será 
a diferença entre as somas:

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, 
exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na 
fonte e os sujeitos à tributação definitiva;

II - das deduções relativas:

...

e) às contribuições para as entidades de previdência privada 
domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas 
a custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência 
Social;

...

Todavia, o art. 11 da Lei no. 9.532/1997 estabelece um limite para 
dessas deduções:

Art. 11. As deduções relativas às contribuições para entidades de 
previdência privada, a que se refere a alínea e do inciso II do art. 
8o. da Lei no. 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e às contribuições 
para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Fapi, a que 
se refere a Lei no. 9.477, de 24 de julho de 1997, cujo ônus seja da 
própria pessoa física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, 
de contribuições para o regime geral de previdência social ou, quando 
for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores 
titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal 
ou dos Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas 
a 12% (doze por cento) do total dos rendimentos computados na 
determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de 
rendimentos.

Portanto, a dedução das contribuições a entidades de previdência 
privada está legalmente limitada a 12% do total dos rendimentos 
computados na determinação da base de cálculo do imposto.
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Note-se que o limite, inclusive, não é de 12% dos rendimentos 
recebidos da entidade de previdência privada, mas do total dos rendimentos 
tributáveis recebidos (podendo incluir além da complementação de 
aposentadoria, inúmeros outros, como aposentadoria recebida do INSS, 
rendimentos do trabalho e muitos outros.

Não há como pretender ignorar esse limite legal, pois não há nada 
que o torne inconstitucional.

Por outro lado, ele não pode ser aumentado, pois o art. 150, § 6o., 
da Constituição estabelece que qualquer redução de base de cálculo só 
pode derivar de lei:

Art. 150.

....

§ 6o. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, 
concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a 
impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei 
específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente 
as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou 
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2o., XII, g.

A tese de violação ao art. 43 do Código Tributário Nacional não tem 
fundamento, pois os rendimentos recebidos de entidade de previdência 
privada enquadram-se como proventos de qualquer natureza (art. 43, II), 
justifi cando sua tributação pelo imposto de renda.

Quanto à alegada violação ao art. 33 da Lei no. 9.250/1995, esta de 
forma alguma se sustenta, pois o dispositivo determina justamente que 
o imposto de renda incida sobre os rendimentos pagos por entidade de 
previdência privada.

A tese da recorrente de que o citado dispositivo legal somente é 
aplicável à complementação de aposentadoria após a dedução integral das 
contribuições descontadas da mesma (fl . 430) não tem qualquer amparo 
no texto do dispositivo e revela, na verdade, pretensão de redução de 
base de cálculo de imposto sem lei, o que violaria o art. 150, § 6o., da 
Constituição.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Especial.
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RECURSO ESPECIAL No. 1.437.172-RS (2014/0036934-6)

Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES

Relator para o acórdão: Ministro HERMAN BENJAMIN

Recorrente: Cooperativa Agroindustrial Alfa

Advogado: Ricardo Adolfo Felk

Recorrido: Fazenda Nacional

Advogado: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

EMENTA

Processual Civil e Tributário. Mandado de segurança. 
Dilação probatória. Incompatibilidade. PIS-Importação e 
COFINS-Importação. Aplicação do benefício da suspensão 
da incidência, prevista no art. 9o. da Lei no. 10.925/2004 
em relação ao PIS e à COFINS convencionais. “Obrigação 
de Tratamento Nacional”. Art. 7o. do Decreto no. 350/1991 
(Tratado do Mercosul). Impossibilidade.

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por 
empresa que importou soja de estabelecimento sediado no 
Paraguai. A adquirente do produto alega que, no mercado 
interno, a empresa vendedora não recolhe PIS e COFINS sobre 
a respectiva alienação (art. 9o. da Lei no. 10.925/2004), razão 
pela qual, diante do art. 7o. do Decreto no. 350/1991 (Tratado 
do Mercosul), deve ser afastada a incidência do PIS-Importação 
e da Cofi ns-Importação.

2. O e. Ministro Relator entende que: a) a denominada 
cláusula de “Obrigação de Tratamento Nacional”, prevista no 
art. 7o. do Decreto no. 350/1991, é aplicável justamente nas 
situações em que o importador intenta equivaler a tributação 
na importação à tributação que o mesmo produto se submeteria 
acaso por si adquirido no mercado interno; e b) a impetrante, no 
mercado interno, é contribuinte de fato do PIS e da Cofi ns, e é 
essa situação que deve ser comparada para que se aplique o art. 7o. 
do Decreto no. 350/1991, uma vez que, na importação, fi gura 
como contribuinte de fato e de direito, devendo ser reconhecida 
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a não incidência da exação, por se tratar de tributação indireta 
sobre o consumo.

3. Diante dos condicionamentos prescritos no art. 9o. 
da Lei no. 10.925/2004, referentes a circunstâncias fáticas, 
o Relator dá provimento ao Recurso Especial para anular o 
acórdão recorrido, com a consequente devolução dos autos 
para que a Corte local examine, à luz das premissas acima 
estabelecidas, a comprovação do preenchimento de todos os 
requisitos para a concessão do benefício, a saber: a) que a 
importação tem por objeto produtos de cerealista exportadora 
que esteja nas mesmas condições de empresa vendedora no 
mercado interno, ou seja, que exerça cumulativamente as 
atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar os 
produtos in natura de origem vegetal classifi cados nos códigos 
09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20, 1006.30 
e 18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM); 
b) ser a importadora pessoa jurídica tributada com base no 
lucro real; c) não estar a pessoa jurídica cerealista estrangeira 
enquadrada nas hipóteses dos §§ 6o. e 7o. do art. 8o. da Lei 
no. 10.925/2004 (art. 9o., § 1o., II, da Lei no. 10.925/2004), 
considerando a data de revogação dos dispositivos pela Lei no. 
12.599/2012; d) haver disciplinamento dado pela Secretaria 
da Receita Federal para a suspensão na tributação interna, a 
qual será objeto de equiparação; e) submissão da cláusula de 
“Obrigação de Tratamento Nacional” ao denominado “Teste de 
Duas Fases”.

4. Com a devida vênia, diverge-se pelos seguintes 
fundamentos: a) PIS-Importação e Cofi ns-Importação não se 
enquadram nos termos defi nidos no art. 7o. do Decreto no. 
350/1991, isto é, constituem modalidades de contribuição 
previdenciária, inconfundível com a definição de imposto, 
taxa ou gravame interno; b) ainda que se admita que o termo 
impostos, mencionado no art. 7o. do Decreto no. 350/1991 
possua amplitude genérica, de modo a abranger outras espécies 
tributárias (o que tornaria desnecessária a referência, na 
norma, às taxas), é essencial destacar que o PIS-Importação 
e a Cofins-Importação são tributos distintos do PIS e da 
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Cofi ns denominados convencionais, pois, enquanto estes têm 
por fato gerador o faturamento, aqueles são originados de 
substrato inteiramente diverso, isto é, a importação de bens ou 
o pagamento, crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores 
a residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação por 
serviço prestado (art. 3o., I e II, da Lei no. 10.865/2004); c) 
a suspensão da incidência do PIS e da Cofi ns convencionais, 
prevista no art. 9o. da Lei no. 10.925/2004, representa medida 
de política fi scal específi ca, destinada a benefi ciar exclusivamente 
um segmento restrito de empresas que procedam à venda de 
determinados produtos, sob as condições nele previstas; d) em 
razão da proibição da interpretação extensiva para as hipóteses 
de suspensão ou exclusão do crédito tributário (art. 111 do 
CTN) e do princípio da legalidade tributária (art. 97 do CTN), 
não há como ampliar a concessão do benefício relativo ao 
PIS e à Cofi ns convencionais,  disciplinados pelas Leis no. 
10.637/2002 e 10.833/2003, para abranger, à margem do 
texto da lei, a contribuição ao PIS-Importação e à Cofi ns-
Importação, tributos inteiramente diversos, disciplinados na 
Lei no. 10.865/2004; e) dessa forma, a tese de incidência da 
“Obrigação de Tratamento Nacional” somente poderia ser 
pleiteada se houvesse demonstração de que idênticos tributos 
estivessem recebendo tratamento desigual; f ) por último, no 
Mandado de Segurança deve haver prova pré-constituída do 
direito líquido e certo, cuja ausência inviabiliza a anulação do 
acórdão para a dilação probatória sugerida pelo e. Ministro 
Relator.

5. Recurso Especial não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal 
de Justiça: Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista da Sra. 
Ministra Assusete Magalhães, acompanhando a divergência inaugurada 
pelo Sr. Ministro Herman Benjamin, negando provimento ao recurso, o 
voto do Sr. Ministro Humberto Martins, acompanhando o Sr. Ministro-
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Relator, dando-lhe provimento e o voto do Sr. Ministro Og Fernandes, no 
mesmo sentido da divergência, a Turma, por maioria, negou provimento 
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Herman Benjamin, que 
lavrará o acórdão. Vencidos os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques 
e Humberto Martins. Votaram com o Sr. Ministro Herman Benjamin 
a Sra. Ministra Assusete Magalhães e o Sr. Ministro Og Fernandes 
(Presidente).

Brasília (DF), 15 de setembro de 2015 (data do julgamento).

Ministro Herman Benjamin, Relator

DJe 15.2.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Trata-se de recurso 
especial interposto por Cooperativa Agroindustrial Alfa, com fundamento 
no art. 105, III, a, da Constituição da República, contra o acórdão do 
Tribunal Regional Federal da 4a. Região assim ementado (e-STJ fl s. 
140/146):

Tributário. Processual Civil. Mandado de segurança. Litispendência 
e coisa julgada não verificadas. PIS. COFINS. Importação. 
Exigibilidade. Lei no. 10.925/2004. Tratado de Assunção. Decreto 
no. 350/1991.

1. Não incide na hipótese o art. 301, parágrafos 1o. e 2o., do 
CPC. Não há identidade de causa de pedir, uma vez que as ações 
judiciais intentadas pela parte no passado versavam sobre operações 
de importação anteriores e distintas daquela a que se refere o presente 
mandamus.

2. A suspensão da incidência do PIS e da COFINS, nos termos 
da Lei no. 10.925/2004, diz respeito a venda por parte de cerealista 
que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, 
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, 
classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 
1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM, bem como de 
pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de 
produção agropecuária.

3. Sendo a cooperativa impetrante adquirente, e não vendedora, a 
legislação invocada não acolhe o postulado.
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No recurso especial, a cooperativa recorrente indica contrariedade 
ao art. 7o. do Tratado de Assunção, introduzido na legislação ordinária 
nacional através do Decreto no. 350/1991, bem como ao art. 9o., I, 
da Lei no. 10.925/2004, e defende a tese de que, sendo o Brasil um 
dos signatários do Tratado do Mercosul, as importações dos produtos 
já mencionados e oriundos dos demais Estados-Partes do Mercosul 
(Argentina, Paraguai e Uruguai), cujos fornecedores se revistam das 
mesmas características daquelas a que se refere o dispositivo legal que 
concede a suspensão no mercado interno, merecem o mesmo tratamento 
tributário.

Segundo a recorrente, embora a Lei no. 10.925, de 30 de abril 
de 2004, se refira a vendas efetuadas por cerealistas que exerçam 
cumulativamente aquelas atividades descritas no referido diploma legal 
– secagem, limpeza, padronização, armazenagem e comercialização 
-, a pessoa jurídica localizada em outro Estado-Parte do Tratado do 
Mercosul que exerça as mesmas atividades e exporte os seus produtos 
para pessoas jurídicas brasileiras tributadas pelo lucro real, como é o 
caso da cooperativa recorrente, possui o direito previsto no art. 7o. do 
referido tratado, no sentido de que o produto a ser adquirido ingresse 
em território nacional sem a incidência de PIS e COFINS (e-STJ fl s. 
156/160).

Contrarrazões nas e-STJ fl s. 170/171.

Recurso regularmente admitido na origem (e-STJ fl s. 176).

É o relatório.

VOTO

Ementa: Direito Tributário Internacional. Contribuições 
ao PIS e COFINS importação. Art. 7o. do Tratado de Assunção 
(MERCOSUL). Decreto no. 350/1991. Aplicabilidade da 
“Cláusula de Obrigação de Tratamento Nacional” em relação ao 
art. 9o., I e §§ 1o. e 2o. da Lei no. 10.925/2004 que estabelece 
a suspensão das contribuições ao PIS e COFINS nas receitas de 
vendas internas. Retorno dos autos à origem para a verifi cação 
das condições específi cas do tratamento igualitário e aplicação 
do “teste de duas fases”.
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1. Trata-se na origem de ação ajuizada pela empresa 
com o objetivo de reconhecer direito de atribuir ao produto 
que importa dos países signatários do tratado de Assunção 
(MERCOSUL), no caso importação de 600 T (seiscentas 
toneladas) de soja adquirida de empresa sediada no Paraguai, 
tratamento igual, quanto à incidência das contribuições ao PIS/
COFINS - Importação, em relação ao produto similar quando 
adquirido em território nacional e submetido às contribuições 
ao PIS/COFINS no mercado interno, por força da cláusula de 
“Obrigação de Tratamento Nacional” prevista no art. 7o., do 
Decreto no. 350/1991 (Promulga o Tratado para a Constituição 
de um Mercado Comum entre a República Argentina, a 
República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a 
República Oriental do Uruguai - Tratado MERCOSUL ou 
Tratado de Assunção).

2. O art. 7o. do Tratado de Assunção, ao estabelecer a 
cláusula de “Obrigação de Tratamento Nacional”, diz respeito 
a impostos, taxas e outros gravames internos. Isto é, tributação 
indireta incidente sobre os produtos originários dos territórios 
dos Estados Parte (tributação sobre o consumo). Nesse contexto, 
o desejável é a uniformização tributária através da criação 
do único tributo reconhecidamente comunitário: o Imposto 
sobre o Valor Agregado - IVA e sua harmonização consoante 
programa estabelecido no art. 1o. do Tratado, o que já foi feito 
em outros blocos econômicos. Enquanto não se chega a esse 
IVA harmonizado o Tratado, em seu artigo 7o., estabelece a 
cláusula de “Obrigação de Tratamento Nacional” a fi m de que 
os produtos originários do território de um Estado Parte sejam 
cuidados internamente do mesmo modo que os nacionais.

3. A cláusula de “Obrigação de Tratamento Nacional” 
tem aplicação justamente nas situações em que o importador 
intenta equivaler a tributação na importação (situação de 
contribuinte de direito) à tributação que o mesmo produto se 
submeteria acaso por si adquirido no mercado interno (situação 
de contribuinte de fato), isto é, é da natureza do instituto que 
a condição do importador seja a de adquirente (contribuinte 
de direito) em oposição à condição de contribuinte de fato no 
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mercado interno, pois o contribuinte de direito internamente 
é outra pessoa: o vendedor. Desse modo, deve ser superado o 
precedente que por tal motivo impossibilitou a aplicação da 
norma estabelecido no REsp 1.107.691/PR, Segunda Turma, 
Rel. Min. CASTRO MEIRA, julgado em 7.5.2009, DJe de 
21.5.2009.

4. Se, de acordo com o art. 9o., I, da Lei no. 10.925/2004, 
no mercado interno a cerealista que exerça cumulativamente as 
atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar os 
produtos in natura de origem vegetal classifi cados nos códigos 
09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 
e 18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 
benefi cia-se da suspensão das contribuições para o PIS/PASEP e 
da COFINS, nas suas receitas de venda dos referidos produtos, 
aplicando-se a cláusula de “Obrigação do Tratamento Nacional” 
temos que o contribuinte importador gozará do mesmo 
benefício de suspensão das contribuições para o PIS/PASEP e 
da COFINS - Importação em tais produtos se demonstrar que 
os importou de cerealista que esteja nas mesmas condições. Tal 
o tratamento nacional igualitário.

5. Tendo em vista que a Corte de Origem julgou o processo 
afastando a aplicação da referida cláusula, restam sem solução 
diversas questões fáticas condicionantes de sua aplicação que 
não podem ser apreciadas em sede de recurso especial, cabendo 
à Corte de Origem enfrentá-las consoante a prova dos autos, 
especifi camente quanto à demonstração dos demais requisitos 
estabelecidos no art. 9o., §§ 1o. e 2o., da Lei no. 10.925/2004 
e a aplicação do chamado “Teste de Duas Fases”.

6. Recurso especial provido para que os autos retornem à 
origem.

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): No caso 
concreto a COOPERATIVA REGIONAL ALFA  impetrou mandado 
de segurança, objetivando o reconhecimento do direito de proceder à 
importação de 600 T (seiscentas toneladas) de soja paraguaia, adquirida 
de empresa sediada na República Paraguaia, sem a incidência do PIS/
COFINS-Importação, invocando para tal a cláusula de “Obrigação de 
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Tratamento Nacional” prevista no art. 7o., do Decreto no. 350/1991 
(Promulga o Tratado para a Constituição de um Mercado Comum entre 
a República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do 
Paraguai e a República Oriental do Uruguai - Tratado MERCOSUL ou 
Tratado de Assunção).

Alega que no mercado interno o art. 9o. da Lei no. 10.925/2004 
estabelece a suspensão da cobrança do PIS e da COFINS nas operações 
referentes à venda de tais produtos, sempre que promovidas por cerealistas 
que exerçam cumulativamente as atividades de secar, limpar, padronizar, 
armazenar e comercializar in natura os produtos citados. E que o mesmo 
benefício é conferido à pessoa que exerça atividade agropecuária e 
cooperativa de produção agropecuária nas suas vendas a agroindústria de 
alimentação humana ou animal, fabricante dos produtos especifi cados 
no referido diploma legal, art. 8o., § 1o., I, classifi cados na NCM. Em 
ambos os casos, a lei condiciona que o adquirente seja pessoa jurídica 
tributada pelo lucro real (caso da impetrante).

A Corte de Origem não reconheceu o direito pleiteado ao 
fundamento de que há sensível diferença entre os sujeitos passivos das 
contribuições que se pretende equiparar, não havendo como considerar 
a situação do importador sujeito às contribuições ao PIS e COFINS - 
Importação igual à da pessoa jurídica que vende os referidos produtos 
no mercado interno, pois no primeiro caso o sujeito passivo é adquirente 
dos referidos produtos e no segundo caso o sujeito passivo é vendedor 
dos mesmos. Asseverou que a isenção não pode ser interpretada 
extensivamente, a teor do art. 111, do CTN.

Examino.

Inicialmente observo que o argumento desenvolvido pela Corte de 
Origem é, data vênia, descabido. Com efeito, a a cláusula de “Obrigação 
de Tratamento Nacional” prevista no art. 7o., do Decreto no. 350/1991 
(Promulga o Tratado para a Constituição de um Mercado Comum entre 
a República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do 
Paraguai e a República Oriental do Uruguai - Tratado MERCOSUL ou 
Tratado de Assunção) tem aplicação justamente nas situações em que o 
importador intenta equivaler a tributação na importação (situação de 
contribuinte de direito) à tributação que o mesmo produto se submeteria 
acaso por si adquirido no mercado interno (situação de contribuinte de 
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fato), isto é, é da natureza do instituto que a condição do importador 
seja a de adquirente (contribuinte de direito) em oposição à condição de 
contribuinte de fato no mercado interno, pois o contribuinte de direito 
internamente é outra pessoa: o vendedor.

Isto se dá em razão do princípio da territorialidade que impede 
que seja eleita pela lei como contribuinte de direito dos tributos sobre 
o consumo a empresa no estrangeiro sobre a qual o Brasil não tem 
jurisdição. Sendo assim, a lei nacional elenca como contribuinte 
o importador no Brasil, que ostenta cumulativamente a condição de 
contribuinte de fato e de direito na importação. Esse mesmo importador, 
quando adquire bem equivalente ao que importou no mercado interno, 
aqui fi gura como contribuinte de fato do tributo sobre o consumo. É 
essa situação de contribuinte de fato na tributação interna que deve ser 
comparada à de contribuinte de direito na importação para efeito da 
aplicação da cláusula de “Obrigação de Tratamento Nacional” prevista 
no art. 7o., do Decreto no. 350/1991. Aliás, de regra, o vendedor interno 
sequer tem interesse em invocar a cláusula quando a tributação na 
importação é superior à tributação interna, visto que se benefi cia dessa 
situação, pois vende mais barato que seus concorrentes internacionais.

Por tudo isso deve ser superado o precedente estabelecido no REsp 
1.107.691/PR (Segunda Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, julgado 
em 7.5.2009, DJe de 21.5.2009), que restou assim ementado:

Tributário. Empresa adquirente de produto estrangeiro proveniente 
do MERCOSUL. PIS-Importação e COFINS-Importação. Art. 5o., 
I, da Lei no. 10.865/2004. Suspensão da incidência. Arts. 8o. e 9o. 
da Lei no. 10.925/2004. Impossibilidade.

1. Conjugando-se os arts. 8o., § 1o., I, e 9o., I, da Lei no. 
10.925/2004, infere-se que o legislador concedeu a suspensão da 
incidência de PIS e COFINS nas vendas de produtos in natura 
de origem vegetal, classificados sob determinados códigos, efetuadas 
por empresa cerealista que exerça cumulativamente as atividades de 
limpeza, padronização, armazenamento e comercialização destes 
bens.

2. Para justificar sua pretensão de fruir deste benefício no que 
tange ao PIS-Importação e à COFINS-Importação, a recorrente - 
cooperativa que adquiriu produtos in natura de origem vegetal de 
empresa sediada na República do Uruguai - calca-se no art. 7o. do 
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Decreto no. 350/1991, que promulgou o Tratado do Mercosul: “Em 
matéria de impostos, taxas e outros gravames internos, os produtos 
originários do território de um Estado Parte gozarão, nos outros 
Estados Partes, do mesmo tratamento que se aplique ao produto 
nacional”.

3. O benefício da suspensão tributária dirige-se única e 
exclusivamente às empresas cerealistas que vendem os produtos in 
natura de origem vegetal e a cooperativa insurgente que atuou como 
adquirente do trigo proveniente da República do Uruguai, sendo 
manifestamente descabida a amplitude interpretativa almejada 
pelo recorrente, o qual busca simplesmente gozar, na condição de 
comprador, de norma elaborada com o fito de favorecer tão-somente 
as cerealistas vendedoras.

4. Recurso especial não provido (REsp 1.107.691/PR, Segunda 
Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, julgado em 7.5.2009, DJe 
de 21.5.2009).

Data vênia, o equívoco do precedente foi cometido no item “3” de 
sua ementa ao afastar a aplicação da cláusula de Obrigação de Tratamento 
Nacional” ao fundamento de que o particular busca simplesmente gozar, 
na condição de comprador, de norma elaborada com o fi to de favorecer tão-
somente as cerealistas vendedoras. Como visto, em verdade, o particular 
comprador é importador na operação externa e comprador na operação 
interna, na primeira é contribuinte de direito e de fato, na segunda é 
contribuinte de fato, pois estamos a falar de tributação indireta sobre 
o consumo. É justamente essa a situação amparada pela cláusula de 
“Obrigação de Tratamento Nacional”.

No aspecto processual, sua legitimidade ativa deriva da condição de 
contribuinte de direito na relação de importação onde incide o tributo 
que pretende afastar.

A este respeito, rememoro voto que proferi por ocasião do 
julgamento do REsp. no. 1.205.393/RJ (Segunda Turma, Rel. Min. 
MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 9.4.2013), onde 
analisei a aplicação da cláusula de “Obrigação de Tratamento Nacional” 
ao IPI incidente na importação comparado ao IPI incidente no mercado 
interno e que, mutatis mutandis, tem aplicação ao caso concreto onde os 
tributos em questão são as contribuições ao PIS e COFINS - Importação. 
Transcrevo:
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Com efeito, o art. 1o. do TRATADO MERCOSUL afirma que o 
objetivo dos Estados Partes é a constituição de um Mercado Comum. 
Trata o artigo, portanto, de normas programáticas. A partir daí, tanto 
o art. 1o. quanto os seguintes trazem em minúcias os componentes 
dessas normas programáticas, destrinchando em que consiste este 
Mercado Comum a ser implementado:

1o.) Livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos (art. 1o.);

2o.) Tarifa externa comum (art. 1o.);

3o.) Política comercial comum em relação a terceiros Estados (art. 
1o.);

4o.) Coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais (art. 
1o.);

5o.) Compromisso dos Estados Partes de harmonizar suas legislações 
(art. 1o.);

6o.) Reciprocidade de direitos e obrigações entre os Estados Partes 
(art. 2o.).

Depois dessa listagem de objetivos a serem atingidos, o artigo 2o. 
estabelece o “princípio da reciprocidade” e os arts. 3o. e 5o. falam 
então em um Período de Transição que se estende desde a entrada 
em vigor do Tratado até 31.12.1994 onde serão adotados, até que se 
chegue a o Mercado Comum:

a) Um Regime Geral de Origem (art. 3o.);

b) Um Sistema de Solução de Controvérsias (art. 3o.);

c) Programa de Liberação Comercial que consistirá em reduções 
tarifárias e eliminação de restrições não tarifárias com o objetivo de 
chegar a 31.12.1994 com tarifa zero e sem barreiras não tarifárias 
(art. 5o.);

d) Cláusulas de Salvaguarda ao Programa de Liberação Comercial 
(art. 3o.);

e) Coordenação de políticas macroeconômicas (art. 5o.);

f ) Tarifa externa comum (art. 5o.);

g) Acordos setoriais para otimizar a utilização e mobilidade dos 
fatores de produção (art. 5o.).

Vê-se, portanto, que o art. 7o., ao estabelecer a vulgarmente 
denominada “cláusula da tratamento não menos favorável” (o nome 
técnico é cláusula de “Obrigação de Tratamento Nacional”) está 
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deslocado desse contexto programático. Isto porque tanto na parte 
programática quanto no período de transição o que se discute é a 
eliminação completa de tarifas entre os Estados Partes (zona de 
livre comércio) e o estabelecimento de uma tarifa comum externa 
em relação aos terceiros países (união aduaneira). Essas discussões 
travam-se, portanto, no que diz respeito aos impostos de importação 
que tendem a ter alíquota zero em relação aos bens provenientes dos 
Estados Partes e tendem a ter alíquota unificada em relação aos bens 
provenientes de terceiros países.

Já o artigo sétimo diz respeito a “impostos, taxas e outros gravames 
internos”. Isto significa que seu âmbito de aplicação é outro. Diz 
respeito à tributação indireta incidente sobre os produtos originários 
dos territórios dos Estados Parte (tributação sobre o consumo). Nesse 
contexto, o desejável é a uniformização tributária através da criação 
do único tributo reconhecidamente comunitário: o Imposto sobre 
o Valor Agregado - IVA e sua harmonização consoante programa 
estabelecido no art. 1o. do Tratado, o que já foi feito em outros 
blocos econômicos. Enquanto não se chega a este IVA harmonizado 
o Tratado, em seu artigo 7o., estabelece a cláusula de “Obrigação 
de Tratamento Nacional” a fim de que os produtos originários do 
território de um Estado Parte sejam cuidados internamente do mesmo 
modo que o produto nacional. Segue o texto legal:

ARTIGO 7

Em matéria de impostos, taxas e outros gravames internos, os 
produtos originários do território de um Estado Parte gozarão, 
nos outros Estados Partes, do mesmo tratamento que se aplique 
ao produto nacional.

À toda evidência, trata-se de norma auto-aplicável pois tem 
como condicionante apenas a existência de tratamento tributário 
interno ao produto nacional diferente e melhor ao contribuinte que o 
tratamento tributário dado ao produto estrangeiro oriundo de Estado 
Parte. Havendo divergência, esta é uniformizada com a adoção 
do tratamento tributário interno melhor que já é dado ao produto 
nacional. Não há qualquer necessidade de regulamentação ou norma 
específica para isso. Veja-se que cláusula semelhante já foi adotada no 
GATT 1994 (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio), muito embora 
aquele não tenha o objetivo de estabelecer “zona de livre comércio” ou 
“união aduaneira”, mas apenas a liberalização do comércio de bens 
por meio de redução de tarifas e outras barreiras ao comércio, bem 
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como a eliminação da discriminação, in verbis:

Artigo III

Tratamento Nacional em Regulação e Taxação Interna

1. Os [Membros] reconhecem que tributos internos e outros 
encargos internos, e leis, regulamentos e requisitos que afetem 
a venda interna, oferta para venda, compra, transporte, 
distribuição ou uso de produtos, e regulamentações quantitativas 
internas que requeiram a mistura, processamento ou uso de 
produtos em quantidades ou proporções especificadas, não devem 
ser aplicados a produtos importados ou domésticos de modo a 
conferir proteção à produção doméstica.

2. Os produtos do território de qualquer [Membro] importados 
para o território de qualquer outro [Membro] não serão sujeitos, 
direta ou indiretamente, a tributos internos ou outros encargos 
internos de qualquer tipo superiores àqueles aplicados, direta 
ou indiretamente, a produtos domésticos similares. Além disso, 
nenhum [Membro] aplicará tributos internos ou outros encargos 
internos a produtos importados ou domésticos de forma contrária 
aos princípios estabelecidos no parágrafo 1.

[...]

4. Aos produtos do território de qualquer [Membro] 
importados para o território de qualquer outro [Membro] será 
dado um tratamento não menos favorável do que o acordado a 
produtos similares de origem nacional em relação a todas as leis, 
regulamentos e requisitos que afetem sua venda interna, oferta 
para venda, compra, transporte, distribuição ou uso. O disposto 
neste parágrafo não impedirá a aplicação de taxas internas 
diferenciadas de transporte baseadas exclusivamente na operação 
econômica dos modos de transporte e não na nacionalidade do 
produto.

A cláusula de “Obrigação de Tratamento Nacional” (artigo III do 
GATT 1994), ao lado da cláusula de “Tratamento da Nação Mais 
Favorecida” (artigo I do GATT 1994 e art. 8o., d do Tratado de 
Assunção) é uma das formas de concretização do “Princípio da não-
discriminação”, tido como pedra angular de todo e qualquer sistema 
multilateral de comércio exterior, dando-lhe justiça e previsibilidade. 
Tal princípio consiste em não tratar de maneira menos favorável 
quaisquer produtos em relação a todos os produtos “similares”, 
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independentemente de sua origem ou se eles são importados ou 
produzidos localmente.

Com efeito, a cartilha oficial para solução de controvérsias 
produzida pela OMC (Organização Mundial do Comércio) 
no âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 
Desenvolvimento (United Nations Conference on Trade and 
Development - UNCTAD. Solução de Controvérsias. Disponível 
em: <http://unctad.org/pt/docs/edmmisc232add33_pt.pdf>. Acesso 
em: 2.4.2013) trouxe como parâmetros para a aplicação da referida 
cláusula apenas a aplicação do chamado “Teste de Duas Fases”. A 
primeira fase consiste em verificar se há similaridade entre os produtos 
doméstico e importado. A segunda fase é a verificação da ocorrência 
da tributação superior do produto importado em relação ao doméstico. 
Fez também a observação de que por tributos internos devem ser 
compreendidos o IVA, os impostos sobre vendas e os impostos sobre o 
consumo (campos onde inegavelmente se encontra o IPI brasileiro), 
dando evidente auto-aplicabilidade ao dispositivo.

Nesse ponto, reforçando a auto-aplicabilidade dessa cláusula no 
âmbito do GATT, tanto o STF quanto o STJ já se manifestaram 
inúmeras vezes, tendo sido produzidos três enunciados sumulares e um 
recurso representativo da controvérsia, a saber:

Súmula no. 575/STF: “À mercadoria importada de país 
signatário do GATT, ou membro da ALALC, estende-se a 
isenção do imposto de circulação de mercadorias concedida a 
similar nacional”.

Súmula no. 20/STJ: “A mercadoria importada de país 
signatário do GATT é isenta do ICM, quando contemplado com 
esse favor o similar nacional”.

Súmula no. 71/STJ: “O bacalhau importado de país 
signatário do GATT é isento do ICM”.

Tributário. Recurso especial representativo de controvérsia. 
Art. 543-C, do CPC. Tributário. ICMS. Bacalhau importado 
de país signatário do GATT. Isenção. Convênio Interestadual 
60/91, expirado em 30.4.1999. Súmula 71/STJ. Produção de 
efeitos até 30.4.1999.

1. As operações de importação de bacalhau (peixe seco 
e salgado, espécie do gênero pescado), provenientes de países 
signatários do GATT - General Agreement on Tariffs and Trade, 
realizadas até 30 de abril de 1999, são isentas de recolhimento 
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do ICMS (Precedente da Primeira Seção: REsp no. 302.190/
RJ, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão 
Ministro José Delgado, julgado em 24.10.2007, DJ 25.4.2008).

2. É que restou assente, na Primeira Seção, que a expiração 
do Convênio Interestadual 60/91, em 30 de abril de 1999, 
colocou termo final à autorização para os Estados Membros 
concederem isenção de ICMS sobre negociações internas com 
pescado, restrição legislativa que alcança as mercadorias similares 
oriundas de países signatários do GATT, donde se dessume que 
a Súmula 71/STJ só pode produzir efeitos no que pertine às 
importações realizadas até 30 de abril de 1999.

3. O precedente desta Corte de Justiça dispõe que:

Tributário. Recurso especial. Bacalhau importado de 
país signatário do GATT. Reconhecimento de isenção de 
ICMS até 30.4.1999, data expiração do Convênio 60/91. 
Tributação das operações realizadas a partir de 1.5.1999. 
Entendimento proclamado pela Primeira Seção desta Corte 
Superior na assentada de 24.10.2007.

1. O eminente relator, ao analisar recurso especial 
apresentado por Paulo A. dos Santos e Companhia Ltda., 
empresa contribuinte de ICMS, entendeu que continuam 
em pleno vigor as Súmulas 575 do STF e 71 do STJ, 
que isentam do ICMS o bacalhau, em face do Tratado 
Internacional - GATT. O eminente Ministro Castro 
Meira defende, de modo divergente, que a isenção em 
questão extinguiu-se em 30 de abril de 1999, data em que 
expirou o Convênio no. 60/91. Em face da controvérsia 
de entendimento, pedi vista dos autos. A discussão está 
centrada, a meu pensar, no exame da possibilidade ou não 
do Convênio no. 60, de 1991, ter posto termo final na 
isenção do ICMS sobre a importação do bacalhau.

2. Para a melhor solução da controvérsia em exame 
deve-se registrar que a isenção do ICMS sobre a entrada 
do bacalhau no Brasil é condicionada ao fato de o produto 
similar (peixe seco e salgado) gozar do mesmo benefício. 
É uma condição genérica. Peixe seco e salgado é espécie 
do gênero pescado. Enquanto existir isenção do ICMS 
para pescado, não pode o bacalhau, nas operações internas, 
deixar de gozar desse favor. No particular, as disposições 
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do Tratado deverão prevalecer, por serem consideradas 
como normas federais. Em conclusão: a) o objetivo dos 
convênios interestaduais sobre ICMS é evitar a guerra 
fiscal; b) a concessão da isenção de ICM nas operações 
internas de determinado produto só pode ser concedida 
pelos Estados após celebração de convênio específico para tal 
fim e ratificação pelo Poder Legislativo Estadual mediante 
decreto legislativo; c) a extinção de isenção do ICMS sobre 
operações internas de produtos específicos só pode ocorrer 
após ser aprovada em convênio formado pelos Estados 
e ratificada pelo Poder Legislativo estadual por via do 
decreto legislativo; d) o reconhecimento de isenção de ICMS 
condicionado, de modo geral, por tratado internacional, 
produzirá efeitos enquanto todos os Estados, por via do 
convênio ratificado pelo Poder Legislativo, não extirparem 
a condição genérica estabelecida para o gozo do benefício 
fiscal; e) a celebração de Convênio Interestadual, por si só, 
não tem força de revogar tratado internacional, salvo se, 
em se tratando de isenção condicionada, esta for totalmente 
extirpada por consenso dos Estados e com aprovação 
legislativa.

3. Cumpre-se anotar, todavia, que a expiração do 
Convênio 60/91, em 30.4.1999, colocou termo final à 
autorização para os Estados concederem isenção do ICMS 
sobre as negociações internas com pescado, condição que, 
em decorrência, deve ser também aplicada à mercadoria 
similar estrangeira oriunda de país signatário do GATT.

De tal maneira, deve-se reconhecer a integral aplicação 
dos efeitos da Súmula 71/Superior Tribunal de Justiça 
somente em relação às importações que foram realizadas até 
31 de abril de 1999.

4. Recurso especial da empresa contribuinte conhecido 
e parcialmente provido para o fim de reconhecer vigente a 
isenção fiscal requerida até 31 de abril de 1999, data em 
que se expirou o Convênio 60/91.

(REsp no. 302.190/RJ, Primeira Seção, DJe 25.4.2008)

4. In casu, o impetrante aduziu na inicial às fls. 03, que 
importou da Noruega Bacalhau Seco e Salgado, procedimento 
devidamente autorizado, conforme comprova o Extrato do 



301

Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 28, (242): 207-347, abril/junho 2016

Licenciamento de Importação (doc. 03), emitido em 5.7.2001, 
pelo SISCOMEX - Sistema de Comércio Exterior, tendo a 
referida mercadoria, a teor do Conhecimento de Embarque 
anexo (doc. 04), sido embarcada em 8.6.2001 para acudir 
ao Porto de Salvador em 7.7.2001, por isso que ilegítima a 
concessão da isenção do ICMS nas operações de importação de 
bacalhau, ainda que originário de país signatário do GATT, 
posteriormente à expiração do Convênio Interestadual 60/91, 
em 30 de abril de 1999.

5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime 
do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 (REsp no. 
871.760/BA, Primeira Seção, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado 
em 11.3.2009).

No âmbito do MERCOSUL, que tem propósitos muito mais 
intensos de integração que o GATT, não há como entender que, 
diferentemente desse último, a cláusula de “Obrigação de Tratamento 
Nacional” não seja auto-aplicável. E assim tem trabalhado a 
jurisprudência deste STJ que sequer discute a auto-aplicabilidade 
do dispositivo, partindo sempre dessa premissa para elaborar seu 
raciocínio, a saber:

Tributário. ICMS. Isenção. Importação de leite de país 
membro de tratado firmado com o MERCOSUL. Possibilidade. 
Lei estadual isencional.

1. Pacto de tratamento paritário de produto oriundo do 
país alienígena em confronto com o produto nacional, com 
“isenção de impostos, taxas e outros gravames internos” (art. 
7o., do Decreto no. 350/1991, que deu validade ao Tratado do 
Mercosul).

2. Pretensão de isenção de ICMS concedida ao leite pelo 
Estado com competência tributária para fazê-la.

3. A exegese do tratado, considerado lei interna, à luz do art. 
98, do CTN, ao estabelecer que a isenção deve ser obedecida 
quanto aos gravames internos, confirma a jurisprudência do 
E. STJ, no sentido de que “Embora o ICMS seja tributo de 
competência dos Estados e do Distrito Federal, é lícito à União, 
por tratado ou convenção internacional, garantir que o produto 
estrangeiro tenha a mesma tributação do similar nacional. 
Como os tratados internacionais têm força de lei federal, nem 
os regulamentos do ICMS nem os convênios interestaduais têm 
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poder para revogá-los.  Colocadas essas premissas, verifica-se 
que a Súmula 575 do Supremo Tribunal Federal, bem como as 
Súmulas 20 e 71 do Superior Tribunal de Justiça continuam 
com plena força.” (AgRg no Ag no. 438.449/RJ, Rel. Min. 
FRANCIULLI NETTO, DJ de 7.4.2003)

4. O Tratado do Mercosul, consoante o disposto no art. 7o., do 
Decreto no. 350/1991, estabelece o mesmo tratamento tributário 
quanto aos produtos oriundos dos Estados-Membros em matéria 
tributária e não limita que referido tratamento igualitário 
ocorra somente quanto aos impostos federais, de competência da 
União.

5. Deveras, a Súmula no. 71/STJ (“O bacalhau importado 
de país signatário do GATT é isento do ICM”) confirma a 
possibilidade de, em sede de Tratado Internacional, operar-se 
o benefício fiscal concedido por qualquer Estado da federação, 
desde que ocorrente o fato isentivo em unidade federada na qual 
se encarte a hipótese prevista no diploma multinacional.

6. A Lei no. 8.820/1989 do Estado do Rio Grande do Sul, 
com a redação conferida pela Lei no. 10.908/1996, isenta 
do ICMS o leite fluido, pasteurizado ou não, esterelizado ou 
reidratado, por isso que se estende o mesmo benefício ao leite 
importado do Uruguai e comercializado nesta unidade da 
federação.

7. Decisão em consonância com a doutrina do tema 
encontradiça in “Tributação no Mercosul”, RT, págs. 67/69.

8. Recurso Especial provido (REsp no. 480.563-RS, Primeira 
Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 6.9.2005).

Processual Civil e Tributário. Preliminar. Art. 535 do CPC. 
Matéria constitucional. PIS-Importação e COFINS-Importação. 
Exigência. Art. 7o. do Tratado de Assunção (MERCOSUL).

1. Embora seja da competência do STJ examinar possível 
violação do art. 535 do CPC, quando a omissão for de questão 
constitucional, deve-se reconhecer a inexistência de interesse de 
recorrer nesse ponto, pois o Supremo Tribunal Federal considera 
prequestionada a matéria pela simples oposição dos embargos 
declaratórios. Precedente da Segunda Turma.

2. O art. 7o. do Tratado de Assunção, à semelhança do que 
ocorre no Tratado do GATT, determina que, “em matéria 
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de impostos, taxas e outros gravames internos, os produtos 
originários do território de um Estado Parte gozarão, nos outros 
Estados Partes, do mesmo tratamento que se aplique ao produto 
nacional”.

3. Com base no referido tratado, é válida a cobrança da Cofins 
e da contribuição ao PIS sobre o desembaraço de mercadoria 
importada de país integrante do Mercosul, quando não estiver o 
produto nacional também desonerado dessas contribuições.

4. Recurso especial não provido (REsp. no. 1.002.069/CE, 
Segunda Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, julgado em 
22.4.2008).

No primeiro caso, a auto-aplicabilidade do art. 7o. do Tratado de 
Assunção foi reconhecida para isentar do ICMS o leite importado de 
país integrante do MERCOSUL. No segundo caso, decidiu-se pela 
tributação a título de PIS - importação e COFINS - importação 
sobre bem importado de país integrante do MERCOSUL com base 
na falta de desoneração do produto nacional. Isto significa que o STJ 
já aplicou diretamente o art. 7o. seja para isentar, seja para tributar 
mercadoria oriunda de país integrante do MERCOSUL.

Desse modo, no caso concreto não pode ser diferente. No entanto, 
tendo em vista que a Corte de Origem julgou a causa afastando 
a auto-aplicabilidade da cláusula de “Obrigação de Tratamento 
Nacional”, restam sem solução diversas questões fáticas condicionantes 
da aplicação da cláusula que não podem ser apreciadas em sede de 
recurso especial. Estas questões correspondem ao já mencionado “Teste 
de Duas Fases” que deve ser enfrentado pela Corte de Origem a fim de 
serem estabelecidas as seguintes premissas fáticas que devem ser fixadas 
consoante a prova dos autos:

1a.) Houve a aplicação de tributos internos (no caso o IPI) sobre os 
produtos importados?

2a.) Os produtos nacional e importado são similares?

3a.) Os produtos importados são tributados “a mais” em relação aos 
produtos domésticos?

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso especial 
para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam 
analisadas as questões propostas.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

304

O precedente de minha lavra citado teve a seguinte ementa:

Direito Tributário Internacional. Imposto sobre Produtos 
Industrializados - IPI. Art. 7o. do Tratado de Assunção 
(MERCOSUL). Decreto no. 350/1991. Auto-aplicabilidade da 
“Cláusula de Obrigação de Tratamento Nacional”. Retorno dos autos 
à origem para a aplicação do “teste de duas fases”.

1. Trata-se na origem de ação ajuizada pela empresa com o objetivo 
de reconhecer direito de atribuir ao produto que importa dos países 
signatários do tratado de Assunção (MERCOSUL) tratamento igual, 
quanto à incidência do IPI, em relação ao produto similar quando 
produzido em território nacional, desde que identificado pelo mesmo 
código de classificação da Tabela de Incidência do IPI (TIPI) e da 
nomenclatura comum do MERCOSUL, concedendo-se ao produto 
importado o mesmo tratamento do produto produzido internamente, 
por força da cláusula de “Obrigação de Tratamento Nacional” 
prevista no art. 7o., do Decreto no. 350/1991 (Promulga o Tratado 
para a Constituição de um Mercado Comum entre a República 
Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai 
e a República Oriental do Uruguai - Tratado MERCOSUL ou 
Tratado de Assunção).

2. O art. 7o. do Tratado de Assunção, ao estabelecer a cláusula 
de “Obrigação de Tratamento Nacional”, está deslocado do contexto 
programático dos artigos 1o., 3o. e 5o. Isto porque tanto na parte 
programática quanto no período de transição o que se discute é a 
eliminação completa de tarifas entre os Estados Partes (zona de 
livre comércio) e o estabelecimento de uma tarifa comum externa 
em relação aos terceiros países (união aduaneira). Essas discussões 
travam-se, portanto, no que diz respeito aos impostos de importação 
que tendem a ter alíquota zero em relação aos bens provenientes dos 
Estados Partes e tendem a ter alíquota unificada em relação aos bens 
provenientes de terceiros países.

3. Já o artigo sétimo diz respeito a “impostos, taxas e outros gravames 
internos”. Isto significa que seu âmbito de aplicação é outro. Diz 
respeito à tributação indireta incidente sobre os produtos originários 
dos territórios dos Estados Parte (tributação sobre o consumo). Nesse 
contexto, o desejável é a uniformização tributária através da criação 
do único tributo reconhecidamente comunitário: o Imposto sobre 
o Valor Agregado - IVA e sua harmonização consoante programa 
estabelecido no art. 1o. do Tratado, o que já foi feito em outros 
blocos econômicos. Enquanto não se chega a esse IVA harmonizado 
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o Tratado, em seu artigo 7o., estabelece a cláusula de “Obrigação 
de Tratamento Nacional” a fim de que os produtos originários do 
território de um Estado Parte sejam cuidados internamente do mesmo 
modo que o produto nacional.

4. A cláusula de “Obrigação de Tratamento Nacional” é norma 
auto-aplicável pois tem como condicionante apenas o “Teste de 
duas Fases”, ou seja: 1o.) A verificação da similaridade entre os 
produtos doméstico e importado e, 2o.) A verificação da ocorrência da 
tributação superior do produto importado em relação ao doméstico. 
Nesse sentido, a aplicação da cláusula no âmbito do GATT 1994 
já foi reconhecida por diversas vezes pela jurisprudência do STF e 
deste STJ gerando os seguintes precedentes: Súmula no. 575/STF; 
Súmula no. 20/STJ; Súmula no. 71/STJ; e recurso representativo 
da controvérsia REsp no. 871.760/BA, Primeira Seção, Rel. Min. 
LUIZ FUX, julgado em 11.3.2009. No âmbito do MERCOSUL já 
houve aplicação da cláusula nos seguintes precedentes do STJ: REsp 
no. 480.563-RS, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado 
em 6.09.2005; REsp no. 1.002.069/CE, Segunda Turma, Rel. Min. 
CASTRO MEIRA, julgado em 22.4.2008.

5. Tendo em vista que a Corte de Origem julgou o processo 
afastando a auto-aplicabilidade da referida cláusula, restam sem 
solução diversas questões fáticas condicionantes de sua aplicação que 
não podem ser apreciadas em sede de recurso especial, cabendo à Corte 
de Origem enfrentá-las no “Teste de Duas Fases”, consoante a prova 
dos autos.

6. Recurso especial provido para que os autos retornem à origem 
(REsp no. 1.205.393/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. MAURO 
CAMPBELL MARQUES, julgado em 9.4.2013).

Nessa toada, superado com todas as vênias o equivocado precedente 
REsp 1.107.691/PR, examino o caso concreto à luz do art. 7o., do 
Decreto no. 350/1991.

A Lei no. 10.925/2004 assim estabelece:

Art. 8o. [...]

§ 1o. [...]

I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de secar, 
limpar, padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura 
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de origem vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, 
exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da 
NCM;

I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, 
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de 
origem vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto 
os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM; 
(Redação dada pela Lei no. 11.196, de 2005)

I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, 
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de 
origem vegetal classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto 
os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos da Nomenclatura 
Comum do Mercosul (NCM); (Redação dada pela Lei no. 12.865, 
de 2013)

[...]

Art. 9o. A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins fica suspensa no caso de venda: (Redação dada pela Lei no. 
11.051, de 2004) (Vide Lei no. 12.058, de 2009) (Vide Lei no. 
12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no. 545, de 2011) 
(Vide Lei no. 12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no. 582, 
de 2012) (Vide Medida Provisória no. 609, de 2013 (Vide Medida 
Provisória no. 609, de 2013 (Vide Lei no. 12.839, de 2013) (Vide 
Lei no. 12.865, de 2013)

I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o. do art. 8o. desta Lei, 
quando efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; 
(Incluído pela Lei no. 11.051, de 2004)

[...]

§ 1o. O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no. 11.051, de 
2004)

I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa 
jurídica tributada com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no. 
11.051, de 2004)

II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de 
que tratam os §§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no. 
11.051, de 2004)

§ 2o. A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos 
e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. 
(Incluído pela Lei no. 11.051, de 2004)
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Desse modo, se, de acordo com o art. 9o., I, da Lei no. 10.925/2004, 
no mercado interno a cerealista que exerça cumulativamente as 
atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar os produtos 
in natura de origem vegetal classifi cados nos códigos 09.01, 10.01 a 
10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos da 
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) benefi cia-se da suspensão 
das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS, nas suas receitas 
de venda dos referidos produtos, aplicando-se a cláusula de “Obrigação 
do Tratamento Nacional” temos que o contribuinte importador goza 
do mesmo benefício de suspensão das contribuições para o PIS/PASEP 
e da COFINS - Importação em tais produtos se demonstrar que os 
importou de cerealista que esteja nas mesmas condições, ou seja, exerça 
cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e 
comercializar os produtos in natura de origem vegetal classifi cados nos 
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 
e 18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). Tal o 
tratamento nacional igualitário.

Também devem ser demonstrados os demais requisitos estabelecidos 
no art. 9o., §§ 1o. e 2o., da Lei no. 10.925/2004, quais sejam:

a) Ser a importadora pessoa jurídica tributada com base no lucro 
real (art. 9o., § 1o., I da Lei no. 10.925/2004);

b) Não ser a pessoa jurídica cerealista estrangeira enquadrada nas 
hipótese dos §§ 6o. e 7o. do art. 8o. da Lei no. 10.925/2004 (art. 9o., § 
1o., II da Lei no. 10.925/2004), considerando a data de revogação dos 
dispositivos pela Lei no. 12.599/2012; e

c) Haver disciplinamento dado pela Secretaria da Receita Federal 
- SRF para a suspensão na tributação interna a qual será objeto de 
equiparação (art. 9o., § 2o., da Lei no. 10.925/2004).

Tudo isso sem olvidar que a aplicação da cláusula de “Obrigação de 
Tratamento Nacional”, deve submeter-se ao “Teste de Duas Fases” que 
deve ser enfrentado pela Corte de Origem a fi m de serem estabelecidas as 
seguintes premissas fáticas que devem ser fi xadas consoante a prova dos 
autos:

1a.) Houve a aplicação de tributos internos (no caso o PIS/COFINS-
Importação) sobre os produtos importados?
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2a.) Os produtos nacional e importado são similares?

3a.) Os produtos importados são tributados “a mais” em relação aos 
produtos domésticos?

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso 
especial para determinar o retorno dos autos à origem a fi m de que sejam 
analisadas as questões propostas, consoante as provas dos autos.

É como voto.

VOTO-VENCEDOR

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Trata-se de Recurso Especial 
interposto com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição da 
República contra acórdão assim ementado:

Tributário. Processual Civil. Mandado de segurança. Litispendência 
e coisa julgada não verificadas. PIS. COFINS. Importação. 
Exigibilidade. Lei no. 10.925/2004. Tratado de assunção. Decreto 
no. 350/1991.

1. Não incide na hipótese o art. 301, parágrafos 1o. e 2o., do 
CPC. Não há identidade de causa de pedir, uma vez que as ações 
judiciais intentadas pela parte no passado versavam sobre operações 
de importação anteriores e distintas daquela a que se refere o presente 
mandamus.

2. A suspensão da incidência do PIS e da COFINS, nos termos 
da Lei no. 10.925/2004, diz respeito a venda por parte de cerealista 
que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, 
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, 
classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 
1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM, bem como de 
pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de 
produção agropecuária.

3. Sendo a cooperativa impetrante adquirente, e não vendedora, a 
legislação invocada não acolhe o postulado.

A recorrente impetrou Mandado de Segurança no qual afirma 
que possui direito de ver o produto importado de empresa sediada no 
Paraguai não sujeito à incidência das contribuições ao PIS e à Cofi ns. 
Alega que o Tribunal de origem, ao julgar improcedente o pedido 
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deduzido no writ, violou o art. 7o. do Decreto no. 350/1991 e o art. 9o. 
da Lei no. 10.925/2001.

Foram apresentadas as contrarrazões.

O e. Ministro Mauro Campbell Marques, em judicioso voto, dá 
provimento ao apelo com base nos seguintes fundamentos:

a) a denominada cláusula de “Obrigação de Tratamento Nacional”, 
prevista no art. 7o. do Decreto no. 350/1991, é aplicável justamente nas 
situações em que o importador intenta equivaler a tributação na importação 
à tributação que o mesmo produto se submeteria acaso por si adquirido no 
mercado interno;

b) a impetrante, no mercado interno, é contribuinte de fato do 
PIS e da COFINS, e é essa situação que deve ser comparada para fi ns 
de aplicação do art. 7o. do Decreto no. 350/1991, uma vez que, na 
importação, fi gura como contribuinte de fato e de direito, devendo 
ser reconhecida a não incidência da exação, por se tratar de tributação 
indireta sobre o consumo.

Diante dos condicionamentos prescritos no art. 9o. da Lei no. 
10.925/2004, referentes a circunstâncias fáticas, o e. Ministro Relator dá 
provimento ao Recurso Especial para anular o acórdão recorrido, com a 
consequente devolução dos autos para que a Corte local examine, à luz 
das premissas acima estabelecidas, a comprovação do preenchimento 
de todos os requisitos para a concessão do benefício, a saber: 1) que a 
importação tem por objeto produtos de cerealista exportadora que esteja 
nas mesmas condições de empresa vendedora no mercado interno, ou 
seja, que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, 
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal 
classifi cados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 
1006.20, 1006.30 e 18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul 
(NCM); 2) ser a importadora pessoa jurídica tributada com base no 
lucro real; 3) não estar a pessoa jurídica cerealista estrangeira enquadrada 
nas hipóteses dos §§ 6o. e 7o. do art. 8o. da Lei no. 10.925/2004 (art. 
9o., § 1o., II, da Lei no. 10.925/2004), considerando a data de revogação 
dos dispositivos pela Lei no. 12.599/2012; 4) haver disciplinamento 
dado pela Secretaria da Receita Federal para a suspensão na tributação 
interna, a qual será objeto de equiparação; 5) submissão da cláusula de 
“Obrigação de Tratamento Nacional” ao denominado “Teste de Duas 
Fases”.
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Pedi vista dos autos.

Para compreensão da matéria, torna-se indispensável a transcrição 
da respectiva legislação. Prescreve o art. 9o. da Lei no. 10.925/2004, em 
sua redação vigente ao tempo da propositura da demanda:

Art. 9o.. A incidência da contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins 
fica suspensa no caso de venda:

I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o. do art. 8o. desta Lei, 
quando efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;

O art. 8o., § 1o., I, por seu turno, descreve os produtos e as condições 
a que devem estar vinculadas as empresas envolvidas na operação de 
venda:

Art. 8o. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam 
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 
2, 3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, 
e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 
0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 
07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, 
destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período 
de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens 
referidos no inciso II do caput do art. 3o. das Leis no. 10.637, de 
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.

§ 1o. O disposto no caput deste artigo aplica-se também às 
aquisições efetuadas de:

I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, 
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de 
origem vegetal, classificados nas posições 09.01, 10.01 a 10.08, exceto 
os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM;

Finalmente, dispõe o art. 7o. do Decreto 350/1991:

Art. 7o.. Em matéria de impostos, taxas e outros gravames internos, 
os produtos originários do território de um Estado Parte gozarão, nos 
outros Estados Partes, do mesmo tratamento que se aplique ao produto 
nacional.
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Ouso divergir do voto proferido pelo e. Ministro Relator e o faço 
pelos seguintes fundamentos:

a) o benefício previsto no tratado internacional abrange impostos, 
taxas e outros gravames internos;

b) PIS-Importação e Cofi ns-Importação não se enquadram nos 
termos defi nidos no art. 7o. do Decreto 350/1991, isto é, constituem 
modalidades de contribuição previdenciária, inconfundível com a 
defi nição de imposto, taxa ou gravame interno;

c) ainda que se admita que o termo impostos, mencionado no art. 7o. 
do Decreto 350/1991 possua amplitude genérica, de modo a abranger 
outras espécies tributárias (o que tornaria desnecessária a referência, 
na norma, às “taxas”), é essencial destacar que o PIS-Importação e 
a Cofins-Importação são tributos distintos do PIS e da Cofins 
denominados “convencionais”, pois, enquanto estes têm por fato gerador 
o faturamento, aqueles são originados a partir de substrato inteiramente 
diverso, isto é, a importação de bens ou o pagamento, crédito, a entrega, 
o emprego ou a remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior 
como contraprestação por serviço prestado (art. 3o., I e II, da Lei no. 
10.865/2004);

d) a suspensão da incidência do PIS e da Cofi ns convencionais, 
prevista no art. 9o. da Lei no. 10.925/2004, representa medida de 
política fiscal específica, destinada a beneficiar exclusivamente um 
segmento restrito de empresas que procedam à venda de determinados 
produtos, sob as condições nele previstas;

e) em razão da proibição da interpretação extensiva para as hipóteses 
de suspensão ou exclusão do crédito tributário (art. 111 do CTN) e do 
princípio da legalidade tributária (art. 97 do CTN), não há como ampliar 
a concessão do benefício relativo ao PIS ao à Cofi ns disciplinados pelas 
Leis no. 10.637/2002 e 10.833/2003 para abranger, à margem do texto 
da lei, a contribuição ao PIS-Importação e à Cofi ns-importação, tributos 
inteiramente diversos, disciplinados na Lei no. 10.865/2004;

f ) dessa forma, a tese de incidência da “Obrigação de Tratamento 
Nacional” somente poderia ser pleiteada se houvesse demonstração de 
que idênticos tributos estivessem recebendo tratamento desigual;

g) por último, no Mandado de Segurança deve haver prova pré-
constituída do direito líquido e certo, cuja ausência inviabiliza a anulação 
do acórdão para a dilação probatória sugerida pelo e. Ministro Relator.
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Com essas considerações, peço vênia para divergir do brilhante voto 
do e. Ministro Relator e negar provimento ao Recurso Especial.

É como voto.

VOTO-VISTA

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Trata-se de Recurso Especial, 
interposto por COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA, com 
fulcro no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do 
Tribunal Regional Federal da 4a. Região.

Depreende - s e  do s  au to s  que  a  COOPERATIVA 
AGROINDUSTRIAL ALFA, ora recorrente, impetrou Mandado de 
Segurança, perante o Juízo da 2a. Vara Federal e Juizado Especial Cível e 
Previdenciário de Foz do Iguaçu/PR, objetivando o reconhecimento do 
direito de importar soja paraguaia, sem a incidência de PIS-Importação e 
COFINS-Importação.

Argumentou a impetrante, na inicial, que o art. 7o. do Tratado de 
Assunção (Tratado do MERCOSUL), integrado à legislação brasileira 
pelo Decreto no. 350/1991, instituidor da denominada cláusula de 
“Obrigação de Tratamento Nacional” – segundo a qual, em matéria de 
impostos, taxas e outros gravames internos, os produtos originários de um 
Estado Parte gozarão, nos outros Estados Partes, do mesmo tratamento que se 
aplica ao produto nacional –, permitiria a aplicação, à importação de grãos 
adquiridos no Paraguai, do benefício da suspensão das contribuições ao 
PIS e COFINS, assegurado, pelo art. 9o., I, c/c o § 1o., I, do art. 8o. 
da Lei no. 10.925/2004, às operações envolvendo produtos similares 
no mercado interno, quando promovidas por cerealistas que exerçam, 
cumulativamente, as atividades de secar, limpar, padronizar, armazenar 
e comercializar, in natura, os produtos citados no § 1o., I, do art. 
8o. da Lei no. 10.925/2004 (produtos in natura de origem vegetal ali 
mencionados), desde que tributados pelo lucro real.

O Juízo de 1o. Grau extinguiu o processo, sem julgamento de 
mérito, com fundamento no art. 267, V, do CPC, na medida em que 
haveria coisa julgada e litispendência, a impedir a apreciação da demanda 
(fl s. 71/74e).
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Interposta Apelação, o Tribunal Regional Federal da 4a. Região 
deu parcial provimento ao recurso, para afastar a litispendência e a coisa 
julgada, mas denegou a segurança, extinguindo o feito, com resolução do 
mérito. O julgado em questão recebeu a seguinte ementa:

Tributário. Processual Civil. Mandado de segurança. Litispendência 
e coisa julgada não verificadas. PIS. COFINS. Importação. 
Exigibilidade. Lei no. 10.925/2004. Tratado de Assunção. Decreto 
no. 350/1991.

1. Não incide na hipótese o art. 301, parágrafos 1o. e 2o., do 
CPC. Não há identidade de causa de pedir, uma vez que as ações 
judiciais intentadas pela parte no passado versavam sobre operações 
de importação anteriores e distintas daquela a que se refere o presente 
mandamus.

2. A suspensão da incidência do PIS e da COFINS, nos termos 
da Lei no. 10.925/2004, diz respeito a venda por parte de cerealista 
que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, 
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, 
classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 
1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM, bem como de 
pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de 
produção agropecuária.

3. Sendo a cooperativa impetrante adquirente, e não vendedora, a 
legislação invocada não acolhe o postulado (fl. 145e).

O Tribunal de origem, ao reformar a sentença recorrida – que 
extinguira o feito, sem julgamento de mérito – e adentrar no cerne da 
demanda, a fi m de denegar a segurança impetrada, entendeu inaplicável, 
ao caso, a cláusula de “Obrigação de Tratamento Nacional”, destacando:

Controverte-se acerca da incidência do PIS e da COFINS sobre 
a importação de toneladas de soja paraguaia adquiridas de empresa 
agrícola com sede no Paraguai, com base no art. 7o. do Tratado de 
Assunção e no art. 9o. da Lei no. 10.925/2004.

Segundo a impetrante, inexiste a obrigatoriedade de recolhimento 
das contribuições, por contrariedade ao art. 7o. do Tratado de Assunção, 
porquanto o art. 9o. da Lei no. 10.925/2004 estabelece a suspensão 
da cobrança do PIS e da COFINS nas operações de mercado interno, 
sempre que promovidas por cerealistas que exerçam cumulativamente 
as atividades de secar, limpar, padronizar, armazenar e comercializar 
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in natura os produtos citados. E que o mesmo benefício é conferido à 
pessoa que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção 
agropecuária nas suas vendas a agroindústria de alimentação humana 
ou animal, fabricante dos produtos especificados no referido diploma 
legal, art. 8o., parágrafo primeiro, inciso I, classificados na NCM. 
Em ambos os casos, a lei condiciona que o adquirente seja pessoa 
jurídica tributada pelo lucro real (caso da impetrante).

Dispõe o art. 7o. do Decreto no. 350/1991 - Tratado de Assunção:

Em matéria de impostos, taxas e outros gravames internos, os 
produtos originários do território de um Estado Parte gozarão, 
nos outros Estados Partes, do mesmo tratamento que se aplique 
ao produto nacional.

A Lei no. 10.865, de 30 de abril de 2004, que “dispõe sobre a 
Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público e a Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social incidentes sobre a importação de 
bens e serviços e dá outras providências”, determina:

Art. 5o. São contribuintes:

I - o importador, assim considerada a pessoa física ou jurídica 
que promova a entrada de bens estrangeiros no território 
nacional;

II - a pessoa física ou jurídica contratante de serviços de 
residente ou domiciliado no exterior; e

III - o beneficiário do serviço, na hipótese em que o contratante 
também seja residente ou domiciliado no exterior.

Parágrafo único. Equiparam-se ao importador o destinatário 
de remessa postal internacional indicado pelo respectivo 
remetente e o adquirente de mercadoria entrepostada.

Da leitura do dispositivo se verifica o enquadramento da 
importadora (impetrante) como contribuinte de PIS-Importação 
e COFINS-Importação.

Segundo a impetrante, a ofensa se encontra concretizada em 
face da redação do art. 9o. da Lei no. 10.925, de 23.7.2004, 
(que “Reduz as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS 
incidentes na importação e na comercialização do mercado 
interno de fertilizantes e defensivos agropecuários e dá outras 
providências”), que estabelece:
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Art. 9o. A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins fica suspensa no caso de venda: (Redação dada pela Lei 
no. 11.051, de 2004) (Vide Lei no. 12.058, de 2009)

I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o. do art. 8o. 
desta Lei, quando efetuada por pessoas jurídicas referidas no 
mencionado inciso; (Incluído pela Lei no. 11.051, de 2004)

(...)

E, por sua vez, o referido art. 8o.:

Art. 8o. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, 
que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, 
classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse 
capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 
03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os 
códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da 
NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão 
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas 
em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre 
o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o. das 
Leis no. 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 
de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de 
cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no. 11.051, de 
2004)

§ 1o. O disposto no caput deste artigo aplica-se também às 
aquisições efetuadas de:

I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de 
limpar, padronizar, armazenar e comercializar os produtos in 
natura de origem vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 
a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 
18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no. 11.196, de 
2005)

(...)

III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e 
cooperativa de produção agropecuária. (Redação dada pela Lei 
no. 11.051, de 2004)

(...)
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Entende a recorrente que a não incidência prevista para a venda no 
mercado interno deve ser estendida às operações de importação.

Entretanto, a suspensão dos tributos em foco, nos termos do destacado 
art. 9o., apenas se dará na venda de produtos in natura de origem 
vegetal efetuada pelos cerealistas que exerçam cumulativamente as 
atividades de secar, limpar, padronizar, armazenar e comercializar os 
referidos produtos, por pessoa jurídica e por cooperativa que exerçam 
atividades agropecuárias e cooperativa de produção agropecuária, 
para pessoa jurídica tributada com base no lucro real.

No caso dos autos, a cooperativa é adquirente, e não vendedora.

A norma legal que concede isenção não pode ser interpretada 
extensivamente, nos termos do artigo 111 do CTN (fls. 142/143e).

No Recurso Especial, alega a recorrente ofensa aos arts. 7o. do 
Decreto no. 350/1991 e 9o., I, da Lei no. 10.925/2004, asseverando que:

O Brasil é um dos signatários do Tratado do Mercosul, motivo 
pelo qual as importações dos produtos já mencionados e oriundos dos 
demais Estados-Partes do Tratado do Mercosul (Argentina, Paraguai 
e Uruguai), cujos fornecedores se revistam das mesmas características 
daquelas a que se refere o dispositivo legal que concede a suspensão no 
mercado interno, merecem o mesmo tratamento tributário.

Embora a Lei no. 10.925, de 30 de abril de 2004, se refira 
a vendas efetuadas por cerealistas que exerçam cumulativamente 
aquelas atividades descritas no referido diploma legal – secagem, 
limpeza, padronização, armazenagem e comercialização –, a pessoa 
jurídica localizada em outro Estado-Parte do Tratado do Mercosul 
que exerça as mesmas atividades e exporte os seus produtos para 
pessoas jurídicas brasileiras tributadas pelo lucro real, como é o caso 
da RECORRENTE, possui o direito previsto no referido tratado, 
artigo 7o., no sentido de que o produto a ser adquirido ingresse em 
território nacional sem a incidência de PIS e COFINS (fl. 159e).

Oferecidas as contrarrazões (fls. 170/171e), foi a irresignação 
admitida (fl . 176e) e encaminhada ao Superior Tribunal de Justiça.

No julgamento do Recurso Especial, na SEGUNDA TURMA desta 
Corte, o Relator do feito, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
votou pelo provimento do apelo interposto por COOPERATIVA 
AGROINDUSTRIAL ALFA, com base nos seguintes argumentos, in 
verbis:



317

Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 28, (242): 207-347, abril/junho 2016

Inicialmente observo que o argumento desenvolvido pela 
Corte de Origem é, data vênia, descabido. Com efeito, a cláusula 
de “Obrigação de Tratamento Nacional” prevista no art. 7o., do 
Decreto no. 350/1991 (Promulga o Tratado para a Constituição 
de um Mercado Comum entre a República Argentina, a República 
Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental 
do Uruguai – Tratado MERCOSUL ou Tratado de Assunção) tem 
aplicação justamente nas situações em que o importador intenta 
equivaler a tributação na importação (situação de contribuinte de 
direito) à tributação que o mesmo produto se submeteria acaso por 
si adquirido no mercado interno (situação de contribuinte de fato), 
isto é, é da natureza do instituto que a condição do importador seja 
a de adquirente (contribuinte de direito) em oposição à condição 
de contribuinte de fato no mercado interno, pois o contribuinte de 
direito internamente é outra pessoa: o vendedor.

Isto se dá em razão do princípio da territorialidade que impede 
que seja eleita pela lei como contribuinte de direito dos tributos sobre 
o consumo a empresa no estrangeiro sobre a qual o Brasil não tem 
jurisdição. Sendo assim, a lei nacional elenca como contribuinte 
o importador no Brasil, que ostenta cumulativamente a condição 
de contribuinte de fato e de direito na importação. Esse mesmo 
importador, quando adquire bem equivalente ao que importou no 
mercado interno, aqui figura como contribuinte de fato do tributo 
sobre o consumo. É essa situação de contribuinte de fato na tributação 
interna que deve ser comparada à de contribuinte de direito na 
importação para efeito de aplicação da cláusula de “Obrigação de 
Tratamento Nacional” prevista no art. 7o., do Decreto no. 350/1991. 
Aliás, de regra, o vendedor interno sequer tem interesse em invocar a 
cláusula quando a tributação na importação é superior à tributação 
interna, visto que se beneficia dessa situação, pois vende mais barato 
que seus concorrentes internacionais.

(...)

Desse modo, se, de acordo com o art. 9o., I, da Lei no. 10.925/2004, 
no mercado interno a cerealista que exerça cumulativamente as 
atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar os 
produtos in natura de origem vegetal classificados nos códigos 09.01, 
10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, 
todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) beneficia-se da 
suspensão das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS, nas 
suas receitas de venda dos referidos produtos, aplicando-se a cláusula 
de “Obrigação de Tratamento Nacional” temos que o contribuinte 
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importador goza do mesmo benefício de suspensão das contribuições 
para PIS/PASEP e da COFINS - Importação em tais produtos se 
demonstrar que os importou de cerealista que esteja nas mesmas 
condições, ou seja, exerça cumulativamente as atividades de limpar, 
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de 
origem vegetal classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto 
os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos da Nomenclatura 
Comum do Mercosul (NCM). Tal o tratamento nacional igualitário.

Também devem ser demonstrados os demais requisitos estabelecidos 
no art. 9o., §§ 1o. e 2o., da Lei no. 10.925/2004, quais sejam:

a) Ser a importadora pessoa jurídica tributada com base no lucro 
real (art. 9o., § 1o., I da Lei no. 10.925/2004);

b) Não ser a pessoa jurídica cerealista estrangeira enquadrada nas 
hipóteses dos §§ 6o. e 7o. do art. 8o. da Lei no. 10.925/2004 (art. 
9o., § 1o., II, da Lei no. 10.925/2004), considerando a data de 
revogação dos dispositivos pela Lei no. 12.599/2012; e

c) Haver disciplinamento dado pela Secretaria da Receita Federal 
– SRF para a suspensão na tributação interna a qual será objeto de 
equiparação (art. 9o., § 2o., da Lei no. 10.925/2004).

Tudo isso, sem olvidar que a aplicação da cláusula de “Obrigação de 
Tratamento Nacional”, deve submeter-se ao “Teste de Duas Fases” que 
deve ser enfrentado pela Corte de Origem a fim de serem estabelecidas 
as seguintes premissas fáticas que devem ser fixadas consoante a prova 
dos autos:

1o.) Houve a aplicação de tributos internos (no caso o PIS/
COFINS-Importação) sobre os produtos importados?

2o.) Os produtos nacional e importado são similares?

3o.) Os produtos importados são tributados “a mais” em relação aos 
produtos domésticos?

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso especial 
para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam 
analisadas as questões propostas, consoante as provas dos autos.

Em sequência, o Ministro HERMAN BENJAMIN pediu 
vista antecipada dos autos, vindo a manifestar-se, em seu voto, pelo 
improvimento do Recurso Especial. A divergência, em relação ao voto 
proferido pelo Ministro Relator, fundamentou-se nos pontos assim 
sintetizados:
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Com a devida vênia, minha divergência tem por base os seguintes 
fundamentos: a) PIS-Importação e Cofins-Importação não se 
enquadram nos termos definidos no art. 7o. do Decreto no. 350/1991, 
isto é, constituem modalidades de contribuição previdenciária, 
inconfundível com a definição de imposto, taxa ou gravame interno; 
b) ainda que se admite que o termo impostos, mencionado no art. 
7o. do Decreto no. 350/1991 possua amplitude genérica, de modo 
a abranger outras espécies tributárias (o que tornaria desnecessária 
a referência, na norma, às taxas), é essencial destacar que o PIS-
Importação e a Cofins-Importação são tributos distintos do PIS 
e da Cofins denominados convencionais, pois, enquanto estes têm 
por fato gerador o faturamento, aqueles são originados de substrato 
inteiramente diverso, isto é, a importação de bens ou o “pagamento, 
crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes 
ou domiciliados no exterior como contraprestação por serviço 
prestado” (art. 3o., I e II, da Lei no. 10.865/2004); c) a suspensão 
da incidência do PIS e da Cofins convencionais, prevista no art. 
9o. da Lei no. 10.925/2004, representa medida de política fiscal 
específica, destinada a beneficiar exclusivamente um segmento restrito 
de empresas que procedam à venda de determinados produtos, sob as 
condições nele previstas; d) em razão da proibição da interpretação 
extensiva para as hipóteses de suspensão ou exclusão do crédito 
tributário (art. 111 do CTN) e do princípio da legalidade tributária 
(art. 97 do CTN), não há como ampliar a concessão do benefício 
relativo ao PIS ou à Cofins convencionais, disciplinados pelas Leis 
no. 10.637/2002 e 10.833/2003, para abranger, à margem do texto 
da lei, a contribuição ao PIS-Importação e à Cofins-Importação, 
tributos inteiramente diversos, disciplinados na Lei no. 10.865/2004; 
e) dessa forma, a tese de incidência da “Obrigação de Tratamento 
Nacional” somente poderia ser pleiteada se houvesse demonstração de 
que idênticos tributos estivessem recebendo tratamento desigual; f ) por 
último, no Mandado de Segurança deve haver prova pré-constituída 
do direito líquido e certo, cuja ausência inviabiliza a anulação do 
acórdão para a dilação probatória sugerida pelo e. Ministro Relator.

A fi m de efetuar uma análise mais detida da controvérsia, pedi vista 
dos autos.

Com a devida vênia do voto proferido pelo Ministro Relator, 
tenho que o Recurso Especial não merece prosperar, nos termos do 
voto proferido pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, inaugurador da 
divergência.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

320

Como relatado, a controvérsia debatida neste Recurso Especial 
originou-se de Mandado de Segurança, impetrado por Cooperativa 
importadora de grãos, em que pleiteada a extensão do benefício de 
suspensão da contribuição ao PIS e COFINS convencionais – deferido 
pelo art. 9o., I, c/c o § 1o., I, do art. 8o. da Lei no. 10.925/2004, em 
favor de empresas cerealistas nacionais que exerçam, cumulativamente, as 
atividades de limpeza, padronização, armazenamento e comercialização 
de determinados produtos in natura, de origem vegetal –, com a 
fi nalidade de ser poupada da cobrança do PIS-Importação e COFINS-
Importação.

O pedido deduzido no writ está fundamentado no art. 7o. do 
Decreto no. 350/1991, que contém a denominada cláusula de 
“Obrigação de Tratamento Nacional”, no âmbito dos Países integrantes 
do MERCOSUL, do seguinte teor:

Art. 7o. Em matéria de impostos, taxas e outros gravames internos, 
os produtos originários do território de um Estado Parte gozarão, nos 
outros Estados Partes, do mesmo tratamento que se aplique ao produto 
nacional.

A questão controvertida, portanto, é exatamente saber se o benefício 
concedido pelo art. 9o., I, c/c o § 1o., I, do art. 8o. da Lei no. 10.925/2004, 
consistente na suspensão de cobrança da contribuição ao PIS e COFINS 
convencionais, deferida a empresas cerealistas nacionais que cumpram 
determinados requisitos, pode ser estendido às contribuições devidas, 
a título de PIS-Importação e COFINS-Importação, por empresa 
adquirente de grãos, em operação de compra de soja paraguaia.

Segundo a recorrente, a empresa paraguaia, nos termos da cláusula 
de “Obrigação de Tratamento Nacional”, deveria ser equiparada aos 
produtores de grãos brasileiros, para fins de aplicação do aludido 
benefício, instituído pela Lei no. 10.925/2004, consistente na suspensão 
da cobrança do PIS e da COFINS convencionais.

O raciocínio da impetrante, em síntese, é o seguinte: a) o art. 7o. 
do Decreto no. 350/1991 determina o tratamento tributário igualitário 
entre os produtos nacionais e os provenientes de outros países integrantes 
do MERCOSUL; b) o Brasil, pela Lei no. 10.925/2004, suspendeu, 
no mercado interno, o pagamento das contribuições ao PIS e COFINS 
(convencionais) em favor de empresas produtoras de grãos, desde que 
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exerçam, cumulativamente, as atividades de limpeza, padronização, 
armazenamento e comercialização de determinados produtos in natura 
de origem vegetal, ou seja, não precisarão elas recolher as citadas exações 
sobre o valor da venda de seus produtos; c) a recorrente, adquirente 
de soja paraguaia, afi rma que a produtora estrangeira de grãos, nos 
termos do citado art. 7o. do Tratado de Assunção, deve ser equiparada 
à empresa brasileira que exerça a mesma atividade, no Brasil; d) a 
empresa produtora de soja nacional, preenchendo os requisitos da Lei 
no. 10.925/2004, tem direito à suspensão do pagamento de PIS e 
COFINS, o que resulta na não transferência, do valor economizado, 
ao contribuinte de fato, no caso, o adquirente dos grãos, que, assim, 
benefi ciar-se-á do favor fi scal; e) segundo a impetrante, deve ser feita uma 
transposição da empresa estrangeira, fornecedora de soja, para a posição 
que esta ocuparia no cenário nacional, caso fosse uma empresa brasileira, 
e que, nessa qualidade, não precisaria recolher as contribuições ao PIS e 
COFINS; f ) nesse exercício hipotético, a empresa paraguaia, se brasileira 
fosse, não precisaria contribuir para o PIS e COFINS, o que ensejaria 
na não transferência desse encargo econômico ao adquirente de seus 
grãos; g) assim, a ora recorrente, na qualidade de adquirente de soja de 
fornecedora paraguaia, requer seja afastada a cobrança das contribuições 
ao PIS-Importação e COFINS-Importação, porquanto, se a aquisição 
dos grãos tivesse ocorrido de empresa nacional, não sofreria a adquirente 
o impacto econômico do PIS e da COFINS, na medida em que suspenso 
o recolhimento dessas contribuições, pela Lei no. 10.925/2004.

Tenho, no entanto, que não há condições para a aplicação do 
pretenso tratamento fi scal igualitário, para fi ns de suspensão de cobrança 
das contribuições ao PIS-Importação e COFINS-Importação.

A base do pedido inscrito no presente Recurso Especial, como dito, 
é a cognominada cláusula de “Obrigação de Tratamento Nacional”, 
descrita no art. 7o. do Decreto no. 350/1991, segundo o qual, em 
matéria de impostos, taxas e outros gravames internos, os produtos originários 
do território de um Estado Parte gozarão, nos outros Estados Partes, do 
mesmo tratamento que se aplique ao produto nacional (grifei).

O dispositivo é claro, ao estatuir uma igualdade de tratamento 
tributário entre os produtos nacionais e os produzidos em outros Países, 
integrantes do MERCOSUL.
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O ponto crucial do dispositivo, no que interessa à resolução do pleito 
recursal em exame, é a determinação de que o tratamento tributário a ser 
dispensado ao produto externo deve ser, literalmente, o mesmo aplicado 
ao produto nacional.

Ocorre que, como exposto anteriormente, a recorrente deseja aplicar 
um benefício conferido ao produtor de grãos, no mercado interno, no 
que tange às contribuições ao PIS e COFINS convencionais, de que trata 
o art. 9o., I, da Lei no. 10.925/2004, a tributos diversos, quais sejam, o 
PIS-Importação e a COFINS-Importação.

Como bem ressaltado pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, em 
seu voto-vista, a equiparação desejada não é possível, pois se trata de 
tributos diferentes, com bases de cálculo e regimes próprios.

As contribuições para o PIS-Importação e COFINS-Importação, 
previstas no art. 195, inciso IV, da Constituição Federal, e instituídas pela 
Lei no. 10.865/2004, têm, como fato gerador (art. 3o.), a importação de 
bens ou serviços, e, como base de cálculo (art. 7o.), o valor aduaneiro 
do bem importado ou o valor pago, creditado, entregue, empregado ou 
remetido para o exterior, como contraprestação por serviço prestado, 
antes da retenção do imposto de renda, acrescido do Imposto sobre 
Serviços de qualquer Natureza - ISS e do valor das próprias contribuições.

As contribuições para o PIS e COFINS convencionais, por 
sua vez, incidem sobre o faturamento das empresas, hodiernamente 
compreendido como a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, 
independentemente de sua denominação ou classifi cação contábil, vale dizer: 
a receita bruta da venda de bens e serviços, nas operações em conta própria 
ou alheia, e todas as demais receitas auferidas (artigo 1o., caput e § 1o., das 
Leis no. 10.637/2002 e 10.8333/2003, editadas sob a égide da Emenda 
Constitucional no. 20/1998) (STJ, REsp no. 847.641/RS, Rel. Ministro 
LUIZ FUX, Primeira Seção, DJe de 20.4.2009).

As contribuições ao PIS e COFINS convencionais são, pois, tributos 
diversos do PIS-Importação e da COFINS-Importação, não podendo 
ser igualados, para fi ns de extensão de um benefício fi scal, que, por sua 
vez, é concedido, de forma restrita, a produtores nacionais de grãos, que 
preencham os requisitos previstos na Lei no. 10.925/2004, sob pena de 
ofensa ao art. 111 do Código Tributário Nacional, segundo o qual deve 
ser interpretada literalmente a legislação tributária que disponha sobre 
suspensão ou exclusão do crédito tributário.
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Sobre o tema, leciona HUGO DE BRITO MACHADO:

De acordo com o art. 111 do CTN, “interpreta-se literalmente a 
legislação tributária que disponha sobre: I - suspensão ou exclusão 
do crédito tributário; II - outorga de isenção; III - dispensa do 
cumprimento de obrigações tributárias acessórias”.

A isenção nada mais é que uma forma de exclusão do crédito 
tributário (CTN, art. 175, I), de sorte que o inciso II do mencionado 
art. 111 é dispensável, porque já contido no inciso I.

Interpretação literal significa interpretação segundo o significado 
gramatical ou, melhor, etimológico das palavras que integram o texto. 
Quer o Código que se atribua prevalência ao elemento gramatical 
das leis pertinentes à matéria tratada no art. 111, que é matéria 
excepcional. Realmente, a suspensão, como a exclusão do crédito 
tributário e a dispensa do cumprimento de obrigações acessórias 
constituem exceções. A regra é o pagamento do tributo nos prazos 
legalmente fixados. A suspensão do crédito, ou, mais exatamente, a 
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, constitui exceção. 
Também é a regra que todos paguem tributos segundo a capacidade 
contributiva de cada um. A isenção geralmente constitui exceção a 
essa regra. Finalmente, a regra é que todos cumpram suas obrigações 
tributárias acessórias. A dispensa desse cumprimento é excepcional (in 
Machado, Hugo de Brito, Curso de Direito Tributário, 34a. ed., 
Malheiros Editores Ltda, 2013, p. 115-116).

Entendo, data venia, que a tese de afronta ao tratamento tributário 
igualitário, previsto no art. 7o. do Tratado do MERCOSUL, procederia, 
se demonstrado que idêntico tributo estivesse recebendo tratamento 
desigual, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, concluiu a Segunda Turma do STJ, no julgamento do 
REsp no. 1.002.069/CE, ao analisar o mesmo art. 7o. do aludido Tratado 
do MERCOSUL, quanto à exigência do PIS-Importação e da COFINS-
Importação, em situação análoga, que, com base no referido tratado, é 
válida a cobrança da Cofi ns e da contribuição ao PIS sobre o desembaraço 
de mercadoria importada de país integrante do Mercosul, quando não estiver 
o produto nacional também desonerado dessas contribuições (Rel. Ministro 
CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJe de 8.5.2008).

De outra parte, como destacado pelo Ministro HERMAN 
BENJAMIN, ainda que se admitisse a possibilidade de reconhecimento 
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da suspensão de pagamento do PIS e COFINS, em favor do importador 
de soja paraguaia, em uma interpretação extensiva da previsão do art. 
7o. do Tratado de Assunção, é certo que, para fazer jus ao benefício 
estabelecido na Lei no. 10.925/2004, deverá preencher a empresa 
vendedora dos grãos várias exigências, descritas nesta última norma.

Com efeito, averiguar tal situação, a fi m de afi rmar que a empresa 
vendedora da soja, sediada no Paraguai, cumpre os requisitos legais 
para a obtenção de um benefício assegurado a empresas nacionais – 
e relacionado ao PIS e à COFINS convencionais, tributos diversos 
das contribuições para o PIS-Importação e COFINS-Importação –, 
exigiria dilação probatória, providência vedada, em sede de Mandado 
de Segurança, via processual que exige prova pré-constituída do direito 
líquido e certo alegado.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, o direito líquido e certo a 
que alude o art. 5o., LXIX da Constituição Federal é aquele cuja existência 
e delimitação são passíveis de demonstração documental, não lhe turvando o 
conceito a sua complexidade ou densidade. Dessa forma, deve o impetrante 
demonstrar, já com a petição inicial, no que consiste a ilegalidade ou a 
abusividade que pretende ver expungida e comprovar, de plano, os fatos 
ali suscitados, de modo que seja despicienda qualquer dilação probatória, 
incabível no procedimento da ação mandamental (STJ, MS no. 18.554/
DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira 
Seção, DJe de 7.2.2014).

Diante do exposto, com a mais respeitosa vênia ao Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES, Relator do feito, acompanho a 
divergência, inaugurada pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, a fi m de 
negar provimento ao Recurso Especial.

É como voto.

ADITAMENTO AO VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Ouvi atentamente aos 
votos proferidos em divergência à tese que sustentei. Contudo, em abono 
de minha posição, faço as ponderações abaixo as quais submeto aos pares.

PRIMEIRA PONDERAÇÃO: entendo que não prospera a alegação 
de que as contribuições ao PIS/COFINS - Importação não estejam 
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albergadas pela expressão impostos, taxas e outros gravames internos, 
contida no art. 7o., do Decreto no. 350/1991 (Tratado MERCOSUL 
ou Tratado de Assunção). Isto porque esta expressão é construída em 
Direito Tributário Internacional em oposição ao temo “tarifa externa”, 
ou tariff (em inglês), que se refere exclusivamente aos impostos de 
importação e exportação. É a mesma oposição existente entre os termos 
ingleses taxes e tariff s, sendo que o primeiro se refere à generalidade dos 
tributos, o segundo aos impostos de importação e exportação. Desse 
modo, a expressão “impostos, taxas e outros gravames internos” é genérica 
(como taxes), a abranger a tributação interna sobre o consumo (general 
consumption taxes - como classificado pela OCDE), espécie à qual, 
indubitavelmente, pertencem as contribuições ao PIS/COFINS, em 
razão de seu fato gerador. De ver que o Direito Tributário Internacional 
desconhece a expressão “contribuição previdenciária”, jabuticaba de 
criação e uso local. Em termos internacionais, trata-se de apenas um novo 
nomen juris para aquilo que a universalidade das nações considera como 
“impostos” ou espécie de taxes (em inglês). Já a expressão “contribuição 
para a seguridade social” (social security contributions - em inglês), tem 
signifi cado específi co a abranger as contribuições do empregador ou 
do empregado, a depender da sujeição passiva. No entanto, todos esses 
tributos integram o conceito geral de taxes. Aliás, data vênia, absurdo 
o preciosismo de se exigir que o Tratado de Assunção mencionasse 
expressamente as contribuições ao PIS/COFINS - Importação pelo seu 
nomen juris, visto que criadas em momento posterior. A respeito do 
tema, cito a Professora Doutora Liziane Angelotti Meira (in Tributos 
sobre o comércio exterior. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 217) ao comentar 
a “Regra do Tratamento Nacional” estabelecida também do art. III do 
GATT:

Assim, a regra do tratamento nacional serve para corroborar 
a postura contra atitudes protecionistas, pois prescreve nos países-
membros da OMC que deve ser concedido, com exceção do imposto 
sobre a importação, aos bens importados o mesmo tratamento 
dedicado aos seus similares nacionais.

Em termos tributários, significa que os valores exigidos pelo Estado, 
em função de tributos sobre a circulação, a industrialização ou 
qualquer outra operação interna com bens importados, não podem ser 
superiores àqueles exigidos em relação a bem nacional.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

326

Cabe ter presente o entendimento do Supremo Tribunal Federal de 
que a regra do tratamento nacional, constante de acordo internacional 
e introduzida no país por Decreto Legislativo, vincula, além da 
União, Estados, Municípios e Distrito Federal.

Com fulcro nessa regra são exigidos na importação de bens os 
mesmos tributos incidentes nas operações internas:

• imposto sobre operações com produtos industrializados (IPI);

• imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 
sobre prestação e serviços de transporte interestadual e intermunicipal 
e de comunicação (ICMS);

• contribuição para o programa de integração social e contribuição 
para o financiamento da integridade social (Contribuição para o PIS/
Pasep e Cofins);

• contribuição de intervenção no domínio econômico incidente 
sobre a importação e a comercialização e petróleo e seus derivados, e 
álcool etílico (CIDE-Combustíveis).

Importante anotar que a regra do tratamento nacional garante que 
os tributos internos incidentes também na importação podem ter, no 
máximo,o mesmo ônus (mesma alíquota, mesma base de cálculo) que 
recai sobre as operações internas com os similares nacionais.

Outrossim, os acordos internacionais não vedam a desoneração 
tributária dos produtos a serem exportados, desde que seja efetivamente 
redução, isenção ou imunidade de tributos sobre a produção e a 
circulação e não configure subsídio. Dessa forma, não somente o Brasil 
mas praticamente todos os países não exigem esses impostos em relação 
aos bens a serem exportados, e os exigem na importação.

A regra do tratamento nacional também proíbe discriminações em 
leis, regulamentos e exigências administrativas relacionadas a compra, 
venda, transporte, distribuição e utilização de bens importados.

SEGUNDA PONDERAÇÃO: é consabido que a aplicação da 
cláusula de Obrigação de Tratamento Nacional não exige identidade 
perfeita entre os fatos geradores dos tributos incidentes internamente e 
na importação, até porque essa identidade é impossível. De ver que não 
há qualquer dúvida que a referida cláusula se aplica ao IPI, ao ICMS e 
aos diversos tipos de IVA (Imposto sobre o Valor Agregado), contudo 
o IPI, o ICMS e os demais IVA’s internos têm fato gerador e base de 
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cálculo bastante diversos do IPI, ICMS e IVA’s incidentes na importação. 
Sobre o tema, transcrevo trecho elucidativo do voto vencedor da Min. 
Ellen Gracie no RE no. 559.937-RS (STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. 
ELLEN GRACIE, Rel. p/acórdão, Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 
20.3.2013), julgado em repercussão geral:

É preciso ter em conta que diferenças de tratamento tributário 
são comuns e necessárias para a adequação da tributação às diversas 
circunstâncias que dizem respeito à imposição dos ônus tributários. 
Tratamento diferenciado, em si mesmo, não evidencia qualquer vício. 
Muitas vezes não há como tributar exatamente do mesmo modo a 
partir de situações e operações diversas.

[...]

Não há como equiparar de modo absoluto a tributação da 
importação com a tributação das operações internas. Basta ver que 
o PlS/PASEP-Importação e a COFINS-Importação incidem sobre 
operação na qual o contribuinte efetuou despesas coma aquisição do 
produto importado, enquanto a PIS e a COFINS internas incidem 
sobre o faturamento, ou a receita, conforme o regime. Pode-se buscar 
efeitos semelhantes, inclusive correlacionando aquelas contribuições 
com estas no regime não-cumulativo mediante créditos e compensações, 
mas não há como pretender identidade absoluta. São tributos distintos. 
Pretender que sejam exatamente os mesmos os tributos incidentes nas 
operações internas e nas externas e, ainda mais, que sejam calculados 
do mesmo modo é desconsiderar as peculiaridades de cada contexto.

Note-se, aliás, que as operações de importação submetem-se a 
inúmeros custos logísticos e tributários inexistentes nas operações 
internas, como o frete internacional e o respectivo seguro, bem como 
contribuição de intervenção no domínio econômico para renovação 
da marinha mercante (AFRMM), IOF-Câmbio e, especialmente, o 
Imposto sobre a Importação. Submetem-se as importações, ainda, ao 
ICMS-Importação, o qual, diferentemente do ICMS interno, tem 
como base de cálculo a soma do valor da mercadoria com o imposto de 
importação, o imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre 
operações de câmbio e quais quer outros impostos, taxas, contribuições 
e despesas aduaneiras (art. 13, V, da LC no. 87/1996, com a redação 
da LC no. 114/2002). E não deixam de gerar a obrigação de pagar 
IPI, o qual, na importação, incide sobre o valor aduaneiro acrescido 
do imposto de importação, das taxas exigidas para entrega do produto 
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no País e dos encargos cambais (arts. 47,1, do CTN e 14, I, b, da Lei 
no. 4.502/1964, com a redação da Lei no. 7.798/1989).

O gravame das operações de importação dá-se não como 
concretização do princípio da isonomia, mas como medida de política 
tributária visando a evitar que a entrada de produtos desonerados 
tenha efeitos predatórios relativamente às empresas sediadas no País, 
bem como para fins de equilíbrio da balança comercial (RE no. 
559.937-RS, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 
Rel. p/acórdão, Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 20.3.2013).

Aliás, é de observar que as contribuições ao PIS/COFINS internas 
incidem sobre a receita bruta, conceito que engloba o faturamento, 
que diz respeito ao produto das vendas de mercadorias e serviços. 
Sendo assim, não resta dúvida que equivalente ao produto das vendas 
de mercadorias internas está o valor aduaneiro como paga na compra 
de mercadoria estrangeira, sobre o qual incidem as contribuições ao 
PIS/COFINS-Importação. Ou seja, existe correspondência, ainda que 
imperfeita, entre as bases de cálculo o que, a meu ver, é sufi ciente.

TERCEIRA PONDERAÇÃO: compreendo que o objetivo do 
Tratado MERCOSUL é justamente o de acabar com privilégios locais 
de políticas fi scais específi cas, uniformizando-as dentro do bloco para 
as empresas do mesmo segmento, sendo assim, não se trata de dar 
interpretação extensiva ao tratado, mas de interpretar a cláusula de 
Obrigação de Tratamento Nacional em seus estritos termos, o que não 
exclui as contribuições ao PIS/COFINS.

QUARTA PONDERAÇÃO: por último, registro que a prova pré-
constituída em sede de mandado de segurança há que ser examinada 
pelas instâncias ordinárias, o que sequer aconteceu. Se for insufi ciente, 
não cabe o mandamus. De ver que o provimento que dei ao especial 
foi para que a Origem examinasse a prova dos autos, coisa que não fez. 
Julgou simplesmente negando o direito de forma objetiva, pois negou a 
própria existência da norma que alberga o direito. Por isso a necessidade 
de retorno à origem. Aliás, todas as exigências que delineei não escapam 
aos estreitos limites da prova documental exigida em sede de mandado de 
segurança.

Com estas novas considerações e com a devida vênia daqueles que 
divergiram, MANTENHO O VOTO PROFERIDO.
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ADITAMENTO AO VOTO-VISTA

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Em razão das judiciosas 
ponderações feitas pelo eminente Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, após o meu voto-vista, destaco, sucintamente, que:

1) O meu voto-vista não afirma que as contribuições ao PIS/
COFINS não estariam incluídas na expressão impostos, taxas e outros 
gravames internos, contida no art. 7o. do Decreto no. 350/1991 (Tratado 
do MERCOSUL).

2) Afirma o eminente Relator que a aplicação da cláusula de 
Obrigação de Tratamento Nacional não exige identidade perfeita entre os 
fatos geradores dos tributos incidentes internamente e na importação, até 
porque tal identidade seria impossível. Cita precedente do STF, no RE 
no. 559.937/RS, em que afi rmado que não há como equiparar de modo 
absoluto a tributação da importação com a tributação das operações internas. 
Tenho, data venia, que esse argumento também não altera o meu voto-
vista. É que, ainda que não seja necessária uma identidade perfeita entre 
os tributos internos e de importação, é certo que deve haver alguma 
identidade, o que não se verifi ca, no caso. As contribuições ao PIS-
COFINS convencionais são por demais diversas do PIS E COFINS-
IMPORTAÇÃO. O próprio precedente do STF (RE no. 559.937/RS) 
afi rma que são tributos distintos. De outra parte, o precedente citado (RE 
no. 559.937/RS) trata DE QUESTÃO DIVERSA, qual seja, a inclusão 
de ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS-IMPORTAÇÃO (no 
valor aduaneiro).

3) O Relator sustenta que o objetivo do MERCOSUL é acabar com 
privilégios locais. Trata-se de argumento metajurídico. Benefícios fi scais 
devem ser interpretados restritivamente, de acordo com o art. 111 do 
CTN.

4) Sustenta o digno Relator que a prova pré-constituída, em 
mandado de segurança, deve ser examinada pelas instâncias ordinárias, 
o que não aconteceu. Afi rma que seu voto determinou que o Tribunal 
a quo examinasse a prova dos autos, coisa que não fez. Entretanto, o 
provimento do REsp foi para que o Tribunal examine se a tributação 
aplicável na importação e a incidente sobre a empresa nacional, em 
condições similares, seriam igualmente similares, e se a empresa 
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exportadora (paraguaia) estaria em condições similares com a empresa, 
no que tange à produção, limpeza, etc. dos grãos, provimento que, a meu 
ver, escapa ao âmbito do mandado de segurança.

Assim sendo, renovando as vênias ao eminente Relator, ratifi co o 
meu voto-vista.

RECURSO ESPECIAL No. 1.450.286-CE (2014/0038885-9)

Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS

Recorrente: Fazenda Nacional

Advogado: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Recorrido: Foncepi Comercial Exportadora Ltda

Advogado: José Júlio de Oliveira Nobre

EMENTA

Tributário. FUNRURAL. Aquisição de produto rural 
por meio de intermediário. Responsabilidade tributária do 
adquirente. Cabimento. Precedentes.

1. O fato de o produto rural ter sido adquirido por meio de 
terceiro intermediário não afasta a responsabilidade tributária 
do adquirente, visto que o art. 15 da Lei Complementar no. 
11/1971 não estabelece tal limitação, sendo cabível a cobrança 
da contribuição dos posteriores adquirentes do produto rural.

2. O art. 128 do CTN permite a atribuição, por lei (art. 
15, I, b, da Lei Complementar no. 11/1971), de responsabilidade 
tributária ao terceiro que mantenha um vínculo com o fato gerador 
por substituição, decorrente da primeira aquisição do produto 
rural; ou por transferência, em razão da inobservância do dever de 
cuidado (zelar pela quitação da obrigação tributária), quando a 
aquisição ocorre de terceiros intermediários (REsp no. 1.344.184/
CE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, 
julgado em 18.10.2012, DJe 29.10.2012.).

Recurso especial provido.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal 
de Justiça A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos 
termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a). Os Srs. Ministros 
Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães 
(Presidente) e Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a. 
Região) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 17 de maio de 2016 (data do julgamento).

Ministro Humberto Martins, Relator

DJe 25.5.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Humberto Martins: Cuida-se de recurso especial 
interposto pela FAZENDA NACIONAL, com fundamento no art. 105, 
inciso III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido 
pelo Tribunal Regional Federal da 5a. Região assim ementado (fls. 
214/218, e-STJ).

Tributário. Embargos à execução fiscal. Contribuição para o 
FUNRURAL. Aquisição de produtos rurais a terceiros. Fato anterior a 
vigência da Lei no. 9.528/1997. Responsabilidade pelo recolhimento 
do adquirente imediato.

1. Os fatos geradores que ensejaram a notificação de débito 
embargada aconteceram anteriormente à vigência da Lei no 
9.528/1997.

2. Não há de se estender a responsabilidade pelo recolhimento de 
contribuição para o FUNRZURAL aos adquirentes de produtos de 
origem rural comprados de terceiros, comerciantes intermediários e 
atravessadores.

3. Apelação provida.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fl s. 226/231, e-STJ).

Nas razões do especial, a Fazenda Pública aduz violação do art. 
535 do CPC/1973, do art. 15, I, a, da Lei Complementar no. 11/1975 
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e do art. 76, I, a, do Decreto 83.081/1979. Suscita, em síntese, que o 
FUNRURAL é devido pelo adquirente do produto rural, ainda que a 
aquisição ocorra por meio de terceiro intermediário.

Apresentadas as contrarrazões (fl s. 243/247, e-STJ), sobreveio o 
juízo de admissibilidade negativo da instância de origem (fl . 250, e-STJ). 
Este Relator houve por bem dar provimento ao agravo para determinar 
sua conversão em recurso especial (fl s. 271/272, e-STJ).

É, no essencial, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Humberto Martins (Relator): De início, por adentrar 
o mérito, entendo por prejudicada a alegação de afronta ao art. 535 do 
CPC suscitado no recurso especial da FAZENDA NACIONAL, até 
porque da leitura dos acórdãos proferidos pela Corte a quo é possível 
inferir a efetiva situação fática que envolve a questão de direito a ser 
tratada nos autos. A propósito:

1. Prequestionada, ainda que implicitamente, a tese em torno dos 
dispositivos legais tidos por violados, acolhe-se o pedido alternativo 
de exame do mérito recursal e julga-se prejudicado o exame da 
questão acerca da alegada violação do art. 535 do CPC (REsp 
no. 1.292.228/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda 
Turma, julgado em 3.12.2013, DJe 10.12.2013.).

Na origem, cuida-se de embargos à execução fi scal oposto pela 
empresa contribuinte, ora recorrida, em que alega que a Notifi cação 
Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD constituiu crédito inexigível, 
por entender que o FUNRURAL é devido pelo adquirente direto do 
produto rural, hipótese na qual não se enquadraria, pois a aquisição da 
produção rural ocorreu por meio de terceiro intermediário, cabendo 
apenas a este arcar com o recolhimento da exação.

Nas razões da exordial, suscitou a empresa embargante:

(...) A opoente comprou a cera de carnaúba, já semi-industrializada, 
como vem do setor agrícola, deste e de outros Estados da Federação, 
para utilizar como matéria-prima de seu processo industrial. In 
casu, as negociações foram celebradas com conhecidos comerciantes 
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intermediários e atravessadores, como se pode constatar das respectivas 
notas fiscais que são emitidas nos casos específicos destes autos, ou 
seja, quando os fornecedores não sejam produtores, os quais têm notas 
especificas de produtores.

Daí, entender a embargante data vênia, ser abusiva e repugnante, 
a atitude do Instituto embargado, que, no intuito de cobrar 
contribuição á qualquer custo, atribui a qualificação de produtor ao 
pequeno comerciante, atravessador ou intermediário. Não obstante 
o entendimento já consagrado de que só se sub-roga na obrigação 
do produtor. quem adquire diretamente deste, o promovido vem 
exorbitando na exigência da contribuição para o FUNRURAL 
sobre cada operação de compra do cera de carnaúba efetuada pela 
embargante.

Com efeito, a autora entende, data vênia, que a cobrança daquela 
contribuição é de todo ilegal por achar-se fora do campo de incidência 
da lei. Obviamente, quando utiliza matéria-prima (cera de carnaúba 
e derivados) adquirida de produtores, está obrigada A contribuir para 
o FUNRURAL, porque estará integrando a relação comercial que é 
composta de comprador e produtor. Inverso sensu, quando adquirir 
sua matéria-prima de terceiros não produtores, como no caso destes 
autos, não está obrigada a contribuir para o FUNRURAL, porque 
não tem o elo, ou o vinculo indispensável á relação jurídica do 
binômio adquirente/produtor (fl. 5, e-STJ).

A sentença rejeitou os embargos à execução, consignando que 
a aquisição do produto rural por meio de terceiro não o exime da 
responsabilidade do recolhimento do FUNRURAL, porquanto somente 
a prova do recolhimento pelos anteriores adquirentes afastaria a 
exigibilidade.

Para melhor ilustração, transcrevo excerto da sentença:

Constato que a questão trazida a debate constitui-se 
fundamentalmente em delimitar a responsabilidade tributária pelo 
pagamento da contribuição social para o FUNRURAL, prevista no 
Decreto no. 83.081/1979.

O aludido decreto prevê em seu artigo 15 que “os recursos para o 
custeio do programa de assistência ao trabalhador rural provirão das 
seguintes fontes: (...) I - da contribuição de 2% (dois por cento) devida 
pelo produtor rural e recolhida: a) pelo adquirente, consignatário 
ou cooperativa, que ficam sub-rogados, para esse fim, em todas as 
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obrigações do produtor.” Entendo, com base no artigo transcrito, que 
o adquirente de produto rural, quando não negociando diretamente 
com o produtor, se deseja eximir-se da cobrança da contribuição para 
o FUNRURAL, deve comprovar o pagamento desta pelo adquirente 
que lhe antecede, o que não ocorreu no caso dos autos. A alegação da 
embargante de ter celebrado o negócio com pessoa distinta do produtor 
rural, sem comprovação do pagamento anterior da exação fiscal, não 
o exime, por si só, da responsabilidade tributária, devendo sub-rogar-
se, pois, na obrigação de recolhimento da contribuição. (...).

O entendimento foi reformado pelo Tribunal de origem por 
entender que, à época dos fatos geradores (período de maio/1986 a 
janeiro/1991), por terem ocorrido em momento anterior à vigência da 
Lei no. 9.528/1997, afastaria a responsabilidade da empresa, pois não 
cabe estender a responsabilidade pelo recolhimento de contribuição para o 
FUNRURAL a posteriores adquirentes de produtos de origem rural, uma 
vez que a lei da época restringia tal responsabilidade apenas ao primeiro 
adquirente (fl . 215, e-STJ).

Nesse contexto, sustenta a Fazenda Pública, em suas razões de recurso 
especial, que a contribuição pode ser cobrada dele, pois, em última análise 
ele é o adquirente do produto rural e a lei não restringe a responsabilidade a 
adquirente de primeiro, segundo ou de terceiro grau (fl . 238, e-STJ).

Razão assiste ao recorrente.

Consoante já se posicionou esta Segunda Turma, no julgamento do 
REsp no. 1.344.184/CE, Min. Rel. Eliana Calmon, o fato de o produto 
rural ter sido adquirido por meio de terceiro intermediário não afasta 
a responsabilidade tributária do adquirente, visto que o art. 15 da Lei 
Complementar no. 11/1971 não estabelece tal limitação.

No voto condutor do referido precedente, assim se manifestou a 
relatora:

Inicialmente o Funrural tinha por hipótese de incidência o art. 15 
da Lei Complementar no. 11, de 25 de maio de 1971:

Art. 15. Os recursos para o custeio do Programa de Assistência 
ao Trabalhador Rural provirão das seguintes fontes:

I  - da contribuição de 2% (dois por cento) devida pelo 
produtor, sobre o valor comercial dos produtos rurais, e recolhida:



335

Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 28, (242): 207-347, abril/junho 2016

a ) pelo adquirente, consignatário ou cooperativa que ficam 
sub-rogados, para esse fim, em todas as obrigações do produtor;

b ) pelo produtor, quando ele próprio industrializar seus 
produtos ou vendê-los, no varejo, diretamente ao consumidor no 
varejo, ou a adquirente domiciliado no exterior; (Nova redação 
dada pela LC no. 16 - 3.10.1973 - DOU DE 31.10.1973)

II - da contribuição de que trata o artigo 3o. do Decreto-Lei 
no. 1.146, de 31 de dezembro de 1970, a qual fica elevada 
para 2,6% (dois e seis décimos por cento), cabendo 2,4% (dois e 
quatro décimos por cento) ao FUNRURAL.

§  1o. Entende-se como produto rural todo aquele que, 
não tendo sofrido qualquer processo de industrialização, 
provenha de origem vegetal ou animal inclusive as espécies 
aquáticas, ainda que haja sido submetido a beneficiamento, 
assim compreendidos os processos primários de preparação do 
produto para consumo imediato ou posterior industrialização, 
tais como descaroçamento, pilagem, descascamento, limpeza, 
abate e seccionamento de árvores, pasteurização, resfriamento; 
secagem, aferventação e outros do mesmo teor, estendendo-se 
aos subprodutos e resíduos obtidos através dessas operações a 
qualificação de produtos rurais. (Nova redação dada pela LC 
no. 16 - 3.10.1973 - DOU DE 31.10.1973)

Posteriormente, veio à lume o art. 30, IV, da Lei no. 8.213/1991 
que assim dispôs em sua redação original:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou 
de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às 
seguintes normas:

IV - o adquirente, o consignatário ou a cooperativa ficam sub-
rogados nas obrigações do segurado especial pelo cumprimento 
das obrigações do art. 25, exceto no caso do inciso X deste artigo, 
na forma estabelecida em regulamento. (redação original)

A norma jurídica possui elementos que juntos formam o âmbito de 
incidência conceitual e factual da regra. Há os elementos material, 
espacial, temporal, pessoal e quantitativo. O núcleo da exação prevista 
no art. 15 da Lei Complementar no. 11/1971, vigente à época dos 
fatos (cf. art. 144, caput, do CTN), é a comercialização de produtos 
rurais. O âmbito espacial o local da operação; o temporal, o momento 
da transferência (jurídica ou física) da propriedade. O sujeito passivo 
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é o produtor rural (alínea a do inciso I do art. 15) ou o adquirente, 
consignatário ou cooperativa (alínea b do inciso I do art. 15) do 
produto rural, que se sub-roga nas obrigações do produtor (hipótese de 
substituição tributária - art. 128 do CTN). O elemento quantitativo 
(2% - inciso I do art. 15), necessariamente incidente sobre a base de 
cálculo (valor comercial do produto rural) completa a composição da 
regra-matriz de incidência, na linguagem de expressiva doutrina.

A contribuição do produtor rural pessoa física e do produtor rural 
pessoa jurídica são calculadas com base na sua produção e não na folha 
de pagamento mensal como na previdência urbana, tendo em vista as 
peculiaridades da atividade rural (sazonalidade, informalidade etc). 
Assim, a contribuição incide sobre o produto rural, entendido este na 
forma do art. 15, § 1o., da LC 11/1971, que mais uma vez evidencia 
ser o produto rural o núcleo da exação em tela.

Considerada esta premissa, havendo a comercialização do produto 
em cadeia, em regra, recolhe-se a contribuição na primeira aquisição, 
cabendo ao adquirente, ao consignatário ou à cooperativa reter o 
percentual devido, recolhendo-o à Previdência Social. Não havendo 
o aludido recolhimento a exação não deixa de existir e deverá ser 
recolhida pelo próximo adquirente da cadeia produtiva, o qual terá 
direito de regresso contra o primeiro adquirente omisso que não 
cumpriu seu dever de retenção.

Portanto, o fato de não ter havido aquisição direta do produtor rural 
não descaracteriza a obrigação tributária, apenas há um diferimento 
da obrigação e a transferência de uma obrigação tributária anterior 
(desta feita por transferência, diante da inobservância do dever de 
cuidado, com igual fundamento no art. 128 do CTN), que deverá ser 
recolhida pelo próximo participante da cadeia produtiva.

(...).

A ementa do julgado:

Tributário. Previdenciário. FUNRURAL. Aquisição por 
intermediário não produtor rural. Fatos geradores anteriores à Lei 
no. 8.212/1991. Irrelevância. Aquisição de produto rural. Conceito: 
art. 15, § 1o., da LC 11/1971. Responsabilidade tributária por 
transferência. Recurso especial provido. Sucumbência revertida. 
Súmula 168/TFR.

1. O art. 128 do CTN permite a atribuição, por lei (art. 15, 
I, b, da Lei Complementar no. 11/1971), de responsabilidade 
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tributária ao terceiro que mantenha um vínculo com o fato gerador 
por substituição, decorrente da primeira aquisição do produto rural; 
ou por transferência, em razão da inobservância do dever de cuidado 
(zelar pela quitação da obrigação tributária), quando a aquisição 
ocorre de terceiros intermediários.

2. O núcleo da regra tributária contida no art. 15 da LC no. 
11/1971 é a comercialização de produto rural, cujo conceito é definido 
no § 1o. do mesmo dispositivo, sendo juridicamente irrelevante a 
aquisição do produto rural ter sido de produtor rural.

3. Recurso especial provido para rejeitar os embargos de devedor e 
manter a validade da certidão de dívida ativa.

4. Inversão da sucumbência, nos termos da Súmula 168/TFR 
(REsp no. 1.344.184/CE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 18.10.2012, DJe 29.10.2012.).

No mesmo sentido, a Primeira Seção:

Tributário. Contribuição social para o FUNRURAL. Aquisição 
do produto rural de terceiro intermediário. Legalidade da cobrança. 
Arts. 30, inciso IV, da Lei no. 8.212/1991 e 128 do CTN.

I - O artigo 30, inciso IV, da Lei no. 8.212/1991 claramente 
destaca que a responsabilidade pelo pagamento do FUNRURAL pode 
ser até mesmo de quem efetuou a operação de compra do produto 
rural por meio de intermediário, mesmo que não diretamente com o 
produtor.

II - O artigo 128 expressa que a lei pode determinar a 
responsabilidade tributária de terceiros, sendo que a recorrente não 
se encontra desvinculada do fato gerador da exação, em que pese não 
tenha realizado a aquisição diretamente do produtor rural.

III - Não há de se falar que o atravessador se sub-roga na condição 
de responsável tributário do FUNRURAL, porquanto a lei não cria 
tal determinação, sendo cabível a cobrança da contribuição dos 
posteriores adquirentes do produto rural.

IV - Recurso especial improvido (REsp no. 979.493/RN, Rel. 
Ministro FRANCISCO FALCÃO, Primeira Turma, julgado em 
15.4.2008, DJe 14.5.2008.).

Portanto, das razões acima expendidas, observa-se que melhor 
andou a sentença ao consignar que o afastamento da responsabilidade 
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do adquirente somente se efetivaria se este comprovasse que o anterior 
adquirente promoveu a retenção do valor referente ao FUNFURAL.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para rejeitar os 
embargos à execução fi scal e, por consequência, manter hígida a NFLD 
076808/91.

Diante deste desate, arcará a empresa contribuinte com as custas 
do processo e a verba honorária, a qual fi xo em 10% sobre o valor da 
execução, a teor do disposto no art. 85, § 2o., do CPC/2015.

É como penso. É como voto.

RECURSO ESPECIAL No. 1.586.158-SP (2016/0044812-1)

Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN

Recorrente: Riclan S.A

Advogados: Ricardo Gomes Lourenço

Mirella Napoleao Baldez e outro(s)

Recorrido: Fazenda Nacional

EMENTA

Tributário. Vendas a prazo. Base de cálculo do IPI. Valor 
total da operação. Impossibilidade de considerar que parcela 
do preço corresponderia a juros e não sofreria a incidência 
do imposto. Precedente relativo ao ICMS julgado sobre a 
sistemática dos recursos repetitivos.

1. Não se pode conhecer da alegada ofensa ao art. 535 
do CPC, porquanto as razões do recurso são genéricas e não 
indicam objetivamente de que forma teria havido omissão e 
qual a relevância do ponto, em tese omitido, para o deslinde 
da controvérsia. Aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula no. 
284/STF.
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2. A indicada afronta dos arts. 46 e 51 do CTN não pode 
ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor 
sobre esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de Justiça 
entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando 
os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal 
a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja 
vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na 
espécie, a Súmula no. 211/STJ.

3. Nas operações de saída realizadas no mercado interno, a 
base de cálculo do IPI é o valor da operação (art. 47, II, a, do 
CTN).

4. A “venda a prazo” e a “venda fi nanciada” não se confundem. 
Nesta, o comprador obtém recursos de instituição fi nanceira 
para pagar a aquisição da mercadoria e o IPI incide apenas 
sobre o valor efetivamente pago ao vendedor da mercadoria, 
não englobando os juros pagos ao fi nanciador, sobre o qual 
incidirá apenas o IOF. Na venda a prazo, porém, em que o 
vendedor recebe o preço em parcelas, o IPI incide sobre a soma 
de todas essas, ainda que o valor seja maior do que o cobrado em 
operações de venda à vista, pois esse total corresponde ao valor 
da operação.

5. A mesma questão existe quando ao ICMS e já foi julgada 
sob a sistemática da lei dos recursos repetitivos, em precedente 
inteiramente aplicável também ao IPI: Tributário. Recurso 
especial representativo da controvérsia. Art. 543-C, do CPC. 
ICMS. Encargos decorrentes de fi nanciamento. Súmula 237 do 
STJ. Encargos decorrentes de “venda a prazo” propriamente dita. 
Incidência. Base de cálculo. Valor total da venda. Ausência de 
prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do c. STF. 1. A “venda 
fi nanciada” e a “venda a prazo” são fi guras distintas para o fi m de 
encerrar a base de cálculo de incidência do ICMS, sendo certo que, 
sobre a venda a prazo, que ocorre sem a intermediação de instituição 
fi nanceira, incide ICMS. 2. A “venda a prazo” revela modalidade 
de negócio jurídico único, cognominado compra e venda, no qual o 
vendedor oferece ao comprador o pagamento parcelado do produto, 
acrescendo-lhe um plus ao preço fi nal, razão pela qual o valor 
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desta operação integra a base de cálculo do ICMS, na qual se 
incorpora, assim, o preço “normal” da mercadoria (preço de venda 
à vista) e o acréscimo decorrente do parcelamento. (Precedentes 
desta Corte e do Eg. STF: AgR no RE 228.242/SP, Rel. Min. 
CARLOS VELLOSO, DJ de 22.10.2004; REsp 1.087.230/RS, 
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado 
em 16.6.2009, DJe 20.8.2009; AgRg no REsp 480.275/SP, Rel. 
Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado 
em 8.4.2008, DJe 4.3.2009; AgRg no REsp 743.717/SP, Rel. 
Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 
4.3.2008, DJe 18.3.2008; EREsp 215.849/SP, Rel. Ministro LUIZ 
FUX, Primeira Seção, julgado em 11.6.2008, DJe 12.8.2008; 
AgRg no REsp 848.723/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 
Segunda Turma, julgado em 16.10.2008, DJe 10.11.2008; 
REsp 677.870/PR, Primeira Turma, Rel. Min. TEORI ALBINO 
ZAVASCKI, DJ de 28.2.2005). 3. A venda fi nanciada, ao revés, 
depende de duas operações distintas para a efetiva “saída da 
mercadoria” do estabelecimento (art. 2o. do DL 406/1968), quais 
sejam, uma compra e venda e outra de fi nanciamento, em que 
há a intermediação de instituição fi nanceira, aplicando-se-lhe o 
enunciado da Súmula 237 do STJ: “Nas operações com cartão de 
crédito, os encargos relativos ao fi nanciamento não são considerados 
no cálculo do ICMS”. 4. In casu, dessume-se do voto condutor do 
aresto recorrido hipótese de venda a prazo, em que o fi nanciamento 
foi feito pelo próprio vendedor, razão pela qual a base de cálculo do 
ICMS é o valor total da venda. ... 8. Recurso especial parcialmente 
conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime 
do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. Proposição 
de verbete sumular. (REsp 1.106.462/SP, Rel. Ministro LUIZ 
FUX, Primeira Seção, julgado em 23.9.2009, DJe 13.10.2009)

6. A base de cálculo do IPI nas vendas a prazo, sem a 
intermediação de instituição financeira, é o valor total da 
operação.

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 
não provido.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal 
de Justiça: A Turma, por unanimidade, conheceu em parte do recurso 
e, nessa parte, negou-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). 
Ministro(a)-Relator(a). Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, 
Assusete Magalhães (Presidente), Diva Malerbi (Desembargadora 
convocada do TRF da 3a. Região) e Humberto Martins votaram com o 
Sr. Ministro Relator.

Dr(a). Marise Correia de Oliveira (Mandato ex lege - Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional), pela parte recorrida: Fazenda Nacional

Brasília (DF), 3 de maio de 2016 (data do julgamento).

Ministro Herman Benjamin, Relator

DJe 25.5.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Cuida-se de Recurso Especial 
interposto, com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição da 
República, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a. Região 
assim ementado (fl . 174, e-STJ):

Tributário. Vendas a prazo. Encargos financeiros. Inclusão na base 
de cálculo do IPI. Legalidade.

1. Nos termos da legislação de regência, notadamente o artigo 47, 
inciso II, alínea a, do Código Tributário Nacional e artigo 14, § 
1o., da Lei no. 4.502/1964, não há, consoante dispositivos citados, 
diferenciação entre o valor à vista e o valor a prazo, no qual incidam 
juros, para a definição da base de cálculo do IPI.

2. Precedentes deste Tribunal: APEL/REEX 2007.61.05.008628-
1/SP, Relatora Desembargadora Federal ALDA BASTO, Quarta 
Turma, j. 11.9.2014, D.E. 24.9.2014, Ag. Leg. em AC/REEX 
2001.61.00.025869-0/SP, Relatora Desembargadora Federal 
CONSUELO YOSHIDA, Sexta Turma, j. 13/12/2012, D.E. 
20.12.2012, AC/REEX 2003.61.05.002901-2/SP, Relator 
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Desembargador Federal MAIRAN MAIA, Sexta Turma, j. 
6.9.2012, D.E. 21.9.2012 e AC 2005.61.00.010570-2/SP, Relator 
Desembargador Federal MAIRAN MAIA, Sexta Turma, j. 9.2.2012, 
D.E. 17.2.2012.

3. Apelação a que se nega provimento.

A parte recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, 
violação do art. 535, II, do CPC e dos arts. 46, 47 e 51 do CTN. Afi rma 
que houve omissão no acórdão recorrido, porquanto deixou de analisar 
os mencionados dispositivos legais (fl . 196, e-STJ).

Aduz que o imposto sobre produtos industrializados somente pode 
incidir sobre produto industrializado objeto de operação mercantil (fl . 
200, e-STJ).

Registra que a base de cálculo apenas poderá ser o valor do preço à 
vista da operação mercantil da saída do bem (fl . 200, e-STJ).

Os Embargos de Declaração foram rejeitados (fl s. 183-189, e-STJ).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Herman Benjamin (Relator): Os autos foram 
recebidos neste Gabinete em 4.4.2016.

1. Violação ao art. 535 do CPC/1973 - não conhecimento

Preliminarmente, não se pode conhecer da alegada ofensa ao art. 535 
do CPC/1973, porquanto as razões do Agravo Regimental são genéricas 
e não indicam objetivamente de que forma teria havido omissão e qual 
a relevância do ponto, em tese omitido, para o deslinde da controvérsia.

Aplica-se, portanto, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF 
(AgRg no AREsp no. 553.530/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, Segunda Turma, DJe 8.9.2014; AgRg no REsp no. 
1.258.317/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira 
Turma, DJe 2.9.2014).
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2. Violação aos arts. 46 e 51 do CTN - não conhecimento

A indicada afronta dos arts. 46 e 51 do CTN não pode ser 
analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre 
esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de Justiça entende ser 
inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos 
por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da 
oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito 
do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula no. 211/STJ.

A propósito cito:

Processo Civil. Energia elétrica. Fraude no medidor. Ofensa ao 
art. 535 do CPC. Ausência. Falta de prequestionamento. Súmula 
211/STJ. Análise de contrariedade à resolução. Impossibilidade. 
Revolvimento de matéria fática. Descabimento.

...

2. A falta de prequestionamento dos artigos 3o. da LICC; 20 e 
21, da Lei no. 9.427/1996 e 31 da Lei no. 8.987/1995 justifica a 
incidência da Súmula no. 211/STJ.

....

5. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 68.440/
MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJe 
19.12.2011).

Processual Civil. Violação do art. 535 do CPC. Deficiência 
na fundamentação. Súmula no. 284/STF. Ofensa a resolução. 
Impossibilidade de exame na via eleita. Revisão. Matéria 
fático-probatória. Incidência da Súmula 7/STJ. Ausência de 
prequestionamento. Súmula 211/STJ. Repetição de indébito de 
tarifas. Aplicação do prazo prescricional do Código Civil. Recurso 
especial. Alínea c. Não-demonstração da divergência.

(...)

3. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão não apreciada 
pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios 
(arts. 3o., 6o., § 3o., II, e 29, I, da Lei no. 8.987/1995; e arts. 2o., 
3o., XIX, e 17, da Lei no. 9.247/1996). Incidência da Súmula no. 
211/STJ.

....
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7. Agravo Regimental não provido (AgRg no AREsp no. 37.894/
RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 
6.3.2012).

3. Mérito - base de cálculo do IPI nas vendas a prazo - alegação de 
não incidência do imposto sobre parcela do preço que corresponderia a 
juros

3.1. Vendas a prazo x vendas fi nanciadas

A controvérsia versa sobre a base de cálculo do Imposto sobre 
Produtos Industrializados na hipótese de vendas a prazo.

Essa, indubitavelmente, a hipótese sob exame, pois o Tribunal 
Regional Federal da 3a. Região, soberano na análise dos fatos e das 
provas, consignou (fl . 170, e-STJ):

Destarte, pelo que se infere da legislação de regência, não há, 
consoante os dispositivos acima anotados, diferenciação entre o valor 
à vista e o valor a prazo, no qual incidam juros, para a definição da 
base de cálculo do IPI.

É importante fi car clara a hipótese, pois, por vezes, ocorre confusão 
entre coisas distintas, quais sejam a venda a prazo e a venda fi nanciada.

Em brevíssima síntese, alega o contribuinte que parte do preço 
pago corresponderia a encargos decorrentes da venda com pagamento 
postergado, que corresponderiam a uma operação fi nanceira, e que o 
imposto deveria incidir somente sobre “os valores representativos dos 
GASTOS DE PRODUÇÃO”(fl . 200), que seriam representados pelo 
preço de venda à vista do produto.

Não lhe assiste razão.

A base de cálculo do IPI nas operações internas vem estabelecido no 
art. 47, II, do Código Tributário Nacional - CTN e corresponde ao valor 
da operação:

Art. 47. A base de cálculo do imposto é:

...

II - no caso do inciso II do artigo anterior:
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a) o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria;

b)  na falta do valor a que se refere a alínea anterior, o preço 
corrente da mercadoria, ou sua similar, no mercado atacadista da 
praça do remetente;

E a lei não cogita de como foi formado o valor da operação, de 
raciocínios que seriam até mesmo impossíveis de serem concretizados 
na prática como cogitar de que “x” por cento do preço corresponde aos 
custos de produção, “y” por cento corresponde ao lucro, “z” por cento 
corresponde aos impostos etc.

O que importa é o custo total da operação, sendo irrelevante de 
que forma o vendedor chegou ao valor que cobrou pelo produto por 
ele comercializado. Se o produto foi vendido por R$ 1.000,00 à vista, o 
imposto incidirá sobre esse valor; se for R$ 1.200 em 3 parcelas de R$ 
400,00, o imposto incidirá sobre esses R$ 1.200,00.

Coisa inteiramente diversa aconteceria se o comprador, não tendo 
como pagar à vista, contratasse um fi nanciamento para a compra. Nessa 
hipótese, se o preço da operação fosse R$ 1.000,00, a base de cálculo 
do IPI seria esse exato valor (R$ 1.000,00), ainda que para poder pagá-
lo o comprador acabasse por pagar à fi nanceira os R$ 1.000,00 mais 
R$ 200,00 de juros. Não haveria de se cogitar de incidência de IPI 
sobre esses R$ 200,00, pois estes não comporiam o preço da operação, 
constituindo remuneração pelo capital obtido em empréstimo para pagar 
a compra. O imposto que incidiria sobre esses R$ 200,00 seria apenas o 
Imposto sobre Operações Financeiras - IOF, que é o imposto incidente 
sobre juros de fi nanciamento.

Não é possível, porém, fazer o que a recorrente pretende seja feito, 
ou seja, extrair do fato de que o preço a vista é normalmente menor que 
o preço a prazo a conclusão de que a diferença entre eles corresponde aos 
juros.

No senso comum, o raciocínio não é desprovido de razoabilidade, 
mas, juridicamente, não há como dizer isso. Se o vendedor está cobrando 
mais caro quando vende a prazo, não há como dizer que o valor cobrado a 
mais na venda a termo não compõe o valor da operação. Se uma empresa 
vende um produto industrializado em 5 prestações de R$ 1.000,00, o 
valor da operação foi de R$ 5.000,00 e essa é a base de cálculo do IPI, 
por aplicação do art. 47, II, a, do CTN.
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3.2. Recurso repetititvo relativo ao ICMS inteiramente aplicável ao 
IPI

Como se sabe, o IPI federal e o ICMS estadual são dois impostos 
extremamente semelhantes, tanto que não são raras as críticas no sentido 
de que os dois deveriam ser fundidos para criar um único imposto, à 
semelhança do Imposto sobre o Valor Agregado - IVA, existente na 
União Europeia. Assim, problemas muito semelhantes surgem nos dois 
impostos e, a menos que exista explicação derivada de algum tratamento 
legislativo específi co diferente, a lógica é que a solução adotada seja a 
mesma.

Ora, no âmbito do ICMS, a tese de que na venda a prazo existem 
“juros” como na venda fi nanciada e estes não deveriam compor a base de 
cálculo do imposto já foi defi nitivamente dirimida pela Primeira Seção, 
em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos:

Tributário. Recurso especial representativo da controvérsia. Art. 
543-C, do CPC. ICMS. Encargos decorrentes de financiamento. 
Súmula 237 do STJ. Encargos decorrentes de “venda a prazo” 
propriamente dita. Incidência. Base de cálculo. Valor total da venda. 
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do C. STF.

1. A “venda financiada” e a “venda a prazo” são figuras distintas 
para o fim de encerrar a base de cálculo de incidência do ICMS, sendo 
certo que, sobre a venda a prazo, que ocorre sem a intermediação de 
instituição financeira, incide ICMS.

2.  A “venda a prazo” revela modalidade de negócio jurídico 
único, cognominado compra e venda, no qual o vendedor oferece ao 
comprador o pagamento parcelado do produto, acrescendo-lhe um plus 
ao preço final, razão pela qual o valor desta operação integra a base 
de cálculo do ICMS, na qual se incorpora, assim, o preço “normal” 
da mercadoria (preço de venda à vista) e o acréscimo decorrente do 
parcelamento. (Precedentes desta Corte e do Eg. STF: AgR no RE 
228.242/SP, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 22.10.2004; 
REsp 1.087.230/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
Segunda Turma, julgado em 16.6.2009, DJe 20.8.2009; AgRg 
no REsp 480.275/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
Segunda Turma, julgado em 8.4.2008, DJe 4.3.2009; AgRg no REsp 
743.717/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda 
Turma, julgado em 4.3.2008, DJe 18.3.2008; EREsp 215.849/SP, 



347

Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 28, (242): 207-347, abril/junho 2016

Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Seção, julgado em 11.6.2008, 
DJe 12.8.2008; AgRg no REsp 848.723/RS, Rel. Ministra ELIANA 
CALMON, Segunda Turma, julgado em 16.10.2008, DJe 
10.11.2008; REsp 677.870/PR, Primeira Turma, Rel. Min. TEORI 
ALBINO ZAVASCKI, DJ de 28.2.2005).

3. A venda financiada, ao revés, depende de duas operações 
distintas para a efetiva “saída da mercadoria” do estabelecimento (art. 
2o. do DL 406/1968), quais sejam, uma compra e venda e outra de 
financiamento, em que há a intermediação de instituição financeira, 
aplicando-se-lhe o enunciado da Súmula 237 do STJ: “Nas operações 
com cartão de crédito, os encargos relativos ao financiamento não são 
considerados no cálculo do ICMS.”

4. In casu, dessume-se do voto condutor do aresto recorrido hipótese 
de venda a prazo, em que o financiamento foi feito pelo próprio 
vendedor, razão pela qual a base de cálculo do ICMS é o valor total 
da venda.

....

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, 
desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 
Resolução STJ 8/2008. Proposição de verbete sumular.

(REsp 1.106.462/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Seção, 
julgado em 23.9.2009, DJe 13.10.2009)

Considero o precedente inteiramente aplicável ao IPI, razão pela 
qual, inclusive, proponho a inclusão na ementa, com pequena adaptação, 
da tese que o eminente Min. Luiz Fux sugeriu naquele precedente fosse 
transformada em súmula.

4. Conclusão

Por tudo isso, conheço parcialmente do Recurso Especial e, nessa 
parte, nego-lhe provimento.

É como voto.




