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créditos sobre contratação de 

empresa de mão de obra 

 
TEXTO NA ÍNTEGRA 

 

Em face da publicação do Decreto nº 10.854/2021 - DOU 1 de 11.11.2021, este 
procedimento foi atualizado. Tópico atualizado: 6.1 Valores recebidos pelas 

empresas de trabalho temporário e destinados ao pagamento de salários e de 

encargos sociais. 
 

Resumo: Este procedimento trata sobre o crédito da contribuição para o PIS -Pasep 
e da Cofins relativamente às despesas com a contratação de empresas de mão de 

obra. 
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1. INTRODUÇÃO 

No tocante à contribuição para o PIS-Pasep e à Cofins, a pessoa jurídica sujeita ao 

regime de incidência não cumulativa tem direito ao crédito fiscal nos mesmos 
percentuais, ou seja, 1,65% e de 7,6%, respectivamente, os quais serão diminuídos 

desses tributos a pagar. 
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A legislação que rege as referidas contribuições elenca as situações em que são 

cabíveis o direito ao creditamento. Entretanto, muitas vezes a interpretação da 

norma para fins de util ização dos créditos dessas contribuições gera muitas dúvidas 
ao contribuinte sobre o cabimento.  

Veja no quadro sinótico a seguir, o conceito e as principais características do 
insumo: 

CONCEITO DE INSUMOS  
  

Critério da 
essencialidade 
  

Quando o item dependa, intr ínseca e fundamentalmente,  o produto ou o 
serviço: 
a) constituindo elemento estrutural e inseparável  do processo produtivo 
ou da execução do serviço;  
b) quando menos, a sua falta lhes prive de qual idade, quantidade e/ou 
suficiência. 
  

Critério da 
relevância 
  

Quando o item cuja f inalidade, embora não indispensável à elaboração 
do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de 
produção, seja: 
a) pelas s ingular idades de cada cadeia produtiva; 
b) por imposição legal. 
  

 

LISTA EXEMPLIFICATIVA  
  

INSUMOS  
  

Podem ser considerados insumos: 
a) itens apl icados no processo de produção de bens destinados à venda ou de 
prestação de serviços a terceiros;  
b) itens do processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação 
de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou serviço 
comercializados pela pessoa jurídica;  
c) insumos independem de contato f ísico, desgaste ou alteração química do 
bem-insumo em função de ação diretamente exercida sobre o produto em 
elaboração ou durante a prestação de serviço; 
d) insumos necessários à produção de um bem-insumo util izado na produção 
de bem dest inado à venda ou na prestação de serviço a terceiros ( insumo do 
insumo); 
e) mão de obra util izada para viabi l izar a atividade de produção de bens ou de 
prestação de serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades, 
como no caso dos equipamentos de proteção individual (EPI); 
f) parcela de um serviço-pr incipal subcontratada pela pessoa jurídica 
prestadora-principal 
perante uma pessoa jurídica prestadora-subcontratada é considerada insumo 
na legis lação das 
contribuições.  
  

NÃO SÃO 
INSUMOS  
  

Não são considerados insumos: 
a) os itens uti l izados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica (como 
administrat iva,  jurídica, contábil , etc.), bem como itens relacionados à 
atividade de revenda de bens; 
b) itens uti l izados posteriormente à f inal ização do processo de produção, salvo 
exceções justif icadas;  
c) itens util izados em at ividades que não gerem resultados destinados à venda 
ou serviço prestado a terceiros, como por ex. pesquisas, projetos 
abandonados, projetos infrutíferos, produtos acabados e furtados ou 
sinistrados, etc.; 
d) itens destinados a viabil izar a atividade da mão de obra empregada pela 



pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclus ive em seu processo de 
produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação, 
vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc. 
  

 

No quadro sinótico abaixo, demonstramos as principais características quanto à 

terceirização de mão de obra e seus reflexos para fins de creditamento do PIS -

Pasep e da Cofins: 

MÃO DE OBRA 
  

Terceir ização 
de mão de obra 
  

Será possível a apropriação de créditos da contribuição para o PIS-Pasep e 
da Cofins, em relação ao pagamento feito a uma pessoa jurídica 
contratada para disponibi l izar mão de obra à pessoa jurídica contratante 
(terceir ização de mão de obra), desde que os serviços prestados pela 
pessoa jurídica contratada sejam considerados insumo e desde que 
inexistam outros impedimentos normativos. 
  

Créditos 
permitidos 
  

É permit ida a apropriação de créditos da contribuição para o PIS-Pasep e 
da Cofins: 
a) a pessoa jurídica que explore as at ividades de prestação de serviços de 
limpeza, conservação e manutenção, vale-transporte, vale-refeição ou 
vale-alimentação, fardamento ou uniforme fornecidos aos empregados 
pode descontar créditos das contribuições;  
b) itens especif icamente exigidos pela legislação para viabi l izar a atividade 
de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de 
obra empregada nessas atividades, tais como os equipamentos de proteção 
individual (EPI) fornecidos a trabalhadores alocados pela pessoa jurídica 
nas atividades de produção de bens ou de prestação de serviços. 
  

Créditos 
vedados  
  

É vedada a uti l ização de créditos das referidas contribuições em relação a: 
a) itens destinados a viabil izar a atividade da mão de obra empregada em 
seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais  como 
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, 
etc.; 
b) vale-transporte, vale-refeição ou vale-al imentação, fardamento ou 
uniforme; 
c) itens destinados a viabi l izar a atividade da mão de obra util izada em 
qualquer área da pessoa jurídica (produção, administração, contabi l idade, 
jurídica, etc.). 
  

 

 

. 
Retornar ao Sumário  

2. CRÉDITOS SOBRE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 

A pessoa jurídica sujeita à apuração da contribuição para o PIS -Pasep e da Cofins 
pelo regime não cumulativo pode descontar créditos, determinados mediante a 

aplicação da alíquota de 1,65% e de 7,6%, respectivamente, sobre as aquisições 
de bens e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção 

ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.  

 

(Instrução Normativa RFB nº 1.911/2019  , art. 172 , § 1º, II) 
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3. CONCEITO DE INSUMO 

Com base no Parecer Normativo Cosit /RFB nº 5/2018, o conceito de insumo para 

fins de apuração de créditos da não cumulatividade da contribuição para o PIS -
Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da 

relevância do bem ou serviço para a produção de bens dest inados à venda ou para 
a prestação de serviços pela pessoa jurídica.  

 

 Notas  

(1) De acordo com a Instrução Normativa RFB nº 1.911/2019 , consideram-

se insumos os bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes, que integram 

o processo de produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação 
de serviços, inclusive: 

a) bens ou serviços que, mesmo utilizados após a finalização do processo de 

produção, de fabricação ou de prestação de serviços, tenham sua uti lização 
decorrente de imposição legal;  

b) bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes, que integram o processo 
de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços e que sejam 

considerados insumos na produção ou fabricação de bens destinados à venda ou na 

prestação de serviços; 
c) combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos 

responsáveis por qualquer etapa do processo de produção ou fabricação de bens 
ou de prestação de serviços;  

d) bens ou serviços aplicados no desenvolvimento interno de ativos imobilizados 

sujeitos à exaustão e util izados no processo de produção, de fabricação ou de 
prestação de serviços; 

e) bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que 
resulte em: 

e.1) insumo utilizado no processo de produção ou fabricação de bens destinados à 
venda ou de prestação de serviços; ou 

e.2) bem destinado à venda ou em serviço prestado a terceiros;  

f) embalagens de apresentação utilizadas nos bens destinados à venda;  
g) serviços de manutenção necessários ao funcionamento de máquinas e 

equipamentos util izados no processo de produção ou fabricação de bens destinados 
à venda ou de prestação de serviços;  

e) bens de reposição necessários ao funcionamento de máquinas e equipamentos 

util izados no processo de produção ou fabricação de bens destinados à venda ou 
de prestação de serviços; 

f) serviços de transporte de produtos em elaboração realizados em ou entre 
estabelecimentos da pessoa jurídica; e  

g) bens ou serviços especificamente exigidos pela legislação para viabil izar a 
atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de 

obra empregada nessas atividades, como no caso dos equipamentos de proteção 

individual (EPI). 
(2) Não gera direito ao crédito o valor da mão de obra pago a pessoa física.  

(3) O crédito não aproveitado em determinado mês pode ser util izado nos meses 
subsequentes. 

 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?guid=IECDEF2FF6B64E74CE040007F010075E0&tipodoc=3&ls=10&origem=alerta
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1911%2B2019#fe%2Bin%2Brfb%2B1911%2B2019


(Instrução Normativa RFB nº 1.911/2019  , arts. 172 , 161 , § 1º e 195, 

II) 
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3.1 Critério da essencialidade 

O critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e 

fundamentalmente, o produto ou o serviço:  
 

a) constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da 

execução do serviço; ou 
 

b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência. 
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3.2 Critério da relevância 

O critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não 
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o 

processo de produção, seja: 
 

a) pelas singularidades de cada cadeia produtiva;  
 

b) por imposição legal.  
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3.3 Características adicionais  

Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados insumos 
na legislação das contribuições em voga, destacam-se: 

 

a) somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de 
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, 

excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa 
jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados 

à atividade de revenda de bens;  

 
b) permite-se o creditamento para insumos do processo de produção de bens 

destinados à venda ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio 
produto ou serviço comercializados pela pessoa jurídica;  

 

c) o processo de produção de bens encerra -se, em geral, com a finalização das 
etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se 

encerra com a finalização da prestação ao cliente, excluindo -se do conceito de 
insumos itens uti lizados posteriormente à finalização dos referidos processos, salvo 

exceções justificadas (como ocorre, por exemplo, com os itens que a legislação 
específica exige aplicação pela pessoa jurídica para que o bem produzido ou o 
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serviço prestado possam ser comercializados, os quais são considerados insumos 

ainda que aplicados sobre produto acabado); 

 
d) somente haverá insumos se o processo no qual estão inseridos os itens elegíveis 

efetivamente resultar em um bem destinado à venda ou em um serviço prestado a 
terceiros (esforço bem sucedido), excluindo-se do conceito itens utilizados em 

atividades que não gerem tais resultados, como em pesquisas, projetos 

abandonados, projetos infrutíferos, produtos acabados e furtados ou sinistrados, 
etc.; 

 
e) a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico, 

desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente 
exercida sobre o produto em elaboração ou durante a prestação de serviço;  

 

f) a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos é a regra geral aplicável 
às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não 

cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais modalidades de 
creditamento estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a aplicação 

da regra geral nas hipóteses por elas alcançadas;  

 

g) para fins de interpretação do inciso II do caput do art.  3º da Lei 

nº 10.637/2002 , e da Lei nº 10.833/2003 , "fabricação de produtos" 

corresponde às hipóteses de industrialização firmadas na legislação do Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI) e "produção de bens" refere -se às atividades 
que, conquanto não sejam consideradas industrialização, promovem:  

 

g.1) a transformação material de insumo(s) em um bem novo destinado à venda; 
ou 

 
g.2) o desenvolvimento de seres vivos até alcançarem condição de serem 

comercializados; 
 

 

h) havendo insumos em todo o processo de produção de bens destinados à venda 
e de prestação de serviços, permite -se a apuração de créditos das contribuições em 

relação a insumos necessários à produção de um bem-insumo util izado na produção 
de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo do 

insumo); 

 
i) não são considerados insumos os itens destinados a viabil izar a atividade da mão 

de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em 
seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como 

alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc., 

ressalvadas as hipóteses em que a uti lização do item é especificamen te exigida pela 
legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de 

serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades, como no caso dos 
equipamentos de proteção individual (EPI);  

 
j) a parcela de um serviço-principal subcontratada pela pessoa jurídica prestadora-

principal perante uma pessoa jurídica prestadora -subcontratada é considerada 

insumo na legislação das contribuições.  
 

 Nota  
Em julgamento de recurso especial sob o rito dos repetitivos (REsp  1.221.170), a 

Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que, para fins de 
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creditamento de PIS-Pasep e da Cofins, deve ser considerado insumo tudo aquilo 

que seja imprescindível para o desenvolvimento da atividade econômica.  

A decisão declarou a i legalidade das Instruções Normativas SRF nº 247/2002 e 
404/2004 da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), por considerar que os 

limites interpretativos previstos nos dois dispositivos restringiram indevidamente o 
conceito de insumo. 

Segundo o acórdão, "a aferição da essencialidade ou da relevância daqueles 

elementos na cadeia produtiva impõe análise casuística, porquanto sensivelmente 
dependente de instrução probatória". Dessa forma, caberá às instâncias de origem 

avaliar se o produto ou o serviço constitui elemento estrutural e inseparável do 
processo produtivo ou da execução do serviço.  

De acordo com o julgamento do tema, no sistema repetitivo, foram fixadas as 
seguintes teses: 

a) "É ilegal a disciplina de creditamento prevista na s Instruções Normativas da SRF 

247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não 
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas Leis nºs 

10.637/2002 e 10.833/2003"; e  
b) "O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou 

relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de 

determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade 
econômica desempenhada pelo contribuinte."  
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4. VINCULAÇÃO DO NOVO CONCEITO DE INSUMO NO ÂMBITO DA RFB E 

DA PGFN 

De acordo com a Nota SEI nº 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e considerando a 

pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da repercussão geral (art. 

1.036 e seguintes do Código de Processo Civil - CPC ), bem como a 

consequente inviabil idade de reversão do entendimento desfavorável à União, a 

matéria apreciada enquadra-se na previsão do art.  19 , inciso IV, da Lei 

nº 10.522/2002  (atualmente inciso VI, conforme alteração da Lei 

nº 13.874/2019  ), c/c o art. 2º, V, da Portaria PGFN nº 502/2016, os quais 

autorizam a dispensa de contestação e de interposição de recursos, bem como a 

desistência dos já interpostos, por parte da Procuradoria -Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito 

da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), nos termos dos §§ 4º, 5º e 7º do 

art. 19 , da Lei nº 10.522/2002 (esses parágrafos foram revogados pela Lei 

nº 13.874/2019 ), cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação dos atos 

normativos pertinentes (art. 6º da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1/2014 ). 

Conclui-se, portanto, que o precedente do STJ apenas definiu abstratamente o 

conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da contribuição ao PIS-Pasep 
e da Cofins. Destarte, tanto a dispensa de contestar e recorrer, no âmbito da PGFN, 

como a vinculação da RFB estão adstritas ao conceito de insumos que foi fixado 
pelo STJ, o qual afasta a definição anteriormente adotada pelos órgãos, que era 

decorrente das Instruções Normativas da SRF nº 247/2002 e 404/2004.  

Ressalte-se, também, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca da 

subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o 

Procurador da Fazenda Nacional como o Auditor -Fiscal que atuam nos processos 
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nos quais se questiona o enquadramento de determinado item como insumo ou não 

para fins da não cumulatividade da contribuição ao PIS -Pasep e da Cofins estão 

obrigados a adotar o conceito de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas 
no RESP nº 1.221.170/PR, mas não estão obrigados a, necessariamente, aceitar o 

enquadramento do item questionado como insumo. Deve -se, portanto, diante de 
questionamento de tal ordem, verificar se o item discutido se amolda ou não na 

nova conceituação decorrente do Recurso Repetitivo mencionado.  

Em suma, a Nota SEI nº 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF propõe que seja autorizada 
a dispensa de contestação e recursos sobre o conceito de insumos, nos termos 

seguintes: 

Critérios de 
essencialidade ou 
relevância 
  

O conceito de insumo empregado nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 
para o f im de defin ir o direito (ou não) ao crédito de PIS-Pasep e 
Cofins dos valores incorridos na aquisição deve ser considerada de 
acordo com a imprescindibi l idade ou a importância de determinado 
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da at ividade 
econômica desempenhada pelo Contribuinte. 
  

Conceito distinto 
do Imposto de 
Renda 
  

Entendeu o STJ que o conceito de insumos, para f ins da não-
cumulatividade aplicável às referidas contribuições, não corresponde 
exatamente aos conceitos de "custos e despesas operacionais" 
util izados na legislação do Imposto de Renda. Desse modo, não serão 
todas as despesas realizadas com a aquis ição de bens e serviços para 
o exercício da atividade empresarial precípua do contribuinte direta ou 
indiretamente que serão consideradas insumos. Ainda que se observem 
despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no 
mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, 
quando analisadas em cotejo com a at ividade desenvolvida, sob um 
viés objetivo. A análise da essencialidade deve ser objetiva, dentro de 
uma visão do processo produtivo, e não subjetiva, considerando a 
percepção do produtor ou prestador de serviço. 
  

Particular idades  
  

Deve-se levar em conta as particularidades de cada processo 
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de 
vários processos produtivos, porém, com diferentes níveis de 
importância. 
Vale destacar que segundo os critérios: 
a) de essencial idade dize respeito com o item do qual dependa, 
intr ínseca e fundamentalmente, o produto ou serviço, constituindo 
elemento essencial  e inseparável  do processo produtivo ou da 
execução do serviço, ou quando menos, a sua falta lhes prive de 
qualidade, quantidade e/ou suficiência;  
b) de relevância é identif icável no item cuja f inalidade, embora não 
indispensável  à elaboração do próprio produto ou à prestação do 
serviço, integre o processo de produção, seja pelas s ingularidades de 
cada cadeia produtiva, ou seja por imposição legal. 
  

 

 

 Notas  

(1) A Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1/2014 regulamenta o disposto nos §§ 4º, 

5º e 7º do art. 19 da Lei nº 10.522/2002 (atualmente revogados pela Lei 

nº 13.874/2019 ), os quais preveem a vinculação da Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) às decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda Nacional 

proferidas em Recursos Extraordinários com Repercussão Geral (STF) ou em 
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Recursos Especiais Repetitivos (STJ), após expressa manifestação da Procuradoria -

Geral da Fazenda Nacional (PGFN): 

a) RFB: nos termos do art. 3º da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1/2014 , a 

manifestação da PGFN dar-se-á por meio de notas explicativas, que conterão a 

delimitação da matéria decidida e os esclarecimentos e/ou orientações sobre 
questões suscitadas pela RFB. A Nota SEI nº 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF está 

relacionada entre as decisões que vinculam a RFB 
(http://receita.economia.gov.br/acesso-rapido/legislacao/decisoes-vinculantes-do-

stf-e-do-stj-repercussao-geral-e-recursos-repetitivos); 

b) PGFN: fica dispensada a apresentação de contestação, oferecimento de 
contrarrazões, interposição de recursos, bem como recomendada a desistência dos 

já interpostos se o tema sobre o qual exista jurisprudência consolidada do STF em 
matéria constitucional ou de Tribunais Superiores em matéria infraconstitucional, 

em sentido desfavorável à Fazenda Nacional (Portaria PGFN nº 502/2016, art.2º, 

VII). Aliás, essa matéria consta da l ista de dispensa de contestar e recorrer da 
PGFN (https://www.pgfn.gov.br/assuntos/legislacao -e-normas/documentos-

portaria-502/lista-de-dispensa-de-contestar-e-recorrer-art-2o-v-vii-e-a7a7-3o-a-
8o-da-portaria-pgfn-no-502-2016). 

Vale ressaltar que, não haverá a vinculação da RFB nas matérias em que a PGFN 
decidir continuar contestando e recorrendo, mesmo tendo havido julgamento 

desfavorável à Fazenda Nacional sob os ritos da Repercussão Geral ou dos Recurso s 

Especiais Repetitivos. Nessas hipóteses, também será emitida uma Nota Explicativa 

pela PGFN, conforme dispõe o caput do art.  3º da Portaria Conjunta PGFN/RFB 

nº 1/2014 , explicitando os motivos da não vinculação.  

(2) A Portaria PGFN nº 19.581/2020 alterou a Portaria PGFN nº 502/2016, 

que orienta a atuação do órgão no contencioso judicial e disciplina hipóteses em 
que os procuradores estão autorizados a não apresentarem recursos em processos 

que tramitam no CARF e na primeira instância do poder Judiciário.  

De acordo com as alterações, fica dispensada a apresentação de contestação, 
oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como recomendada 

a desistência dos já interpostos, entre outras hipóteses:  

a) tema elencado no art.  18 da Lei nº 10.522/2002 , ou sobre o qual exista 

Súmula da administração tributária federal, editada na forma do art. 18-A da 

Lei 10.522/2002 , que conclua no mesmo sentido do pleito do particular;  

b) tema sobre o qual exista Nota ou Parecer vigente e aprovado pelo Procurador 

Geral da Fazenda Nacional, na forma do artigo  19 , II, da Lei 10.522/2002 , 

ou por Procurador-Geral Adjunto da Fazenda Nacional, elaborado no uso da 

competência estabelecida pelo 83 do Regimento Interno da Procuradoria -Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN), aprovado pela Portaria MF nº  36/2014 , e este ato 

da PGFN conclua no mesmo sentido do pleito do particular; 
c) tema sobre o qual exista jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal 

(STF), em matéria constitucional, ou do Superior Tribunal de Justiça (STJ), do 

Tribunal Superior do Trabalho (TST), ou do Tribunal Superior Eleitoral (TSE ), no 
âmbito de suas competências, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional, na 

forma do artigo 19 , VI, da Lei 10.522/2002 , observados os requisitos 

estabelecidos nesta Portaria.  

Ficam resguardados a vigência, a eficácia ou os efeitos dos atos declaratórios do 
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovados pelo Ministro de Estado 

competente, anteriormente à Lei nº 13.874/2019 . 

 
 

(Lei nº 10.637/2002 , art. 3º , II; Lei nº 10.833/2003 , art. 3º , II; 

Lei nº 10.865/2004 , art. 15 , II; Parecer Normativo Cosit nº 5/2018; Nota 

SEI nº 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF) 
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5. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA 

O pagamento feito a uma pessoa jurídica contratada para disponibilizar mão de 

obra à pessoa jurídica contratante (terceirização de mão de obra), desde que os 
serviços prestados pela pessoa jurídica contratada sejam considerados insumo e 

desde que inexistam outros impedimentos normativos, será possível a apuração de 
créditos em relação a tais serviços.  

Na hipótese de contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra 

(terceirização de mão de obra) somente se vislumbra que o serviço prestado por 
esta pessoa jurídica (disponibilização de força de trabalho) seja considerado insumo 

se a mão de obra cedida for aplicada diretamente nas atividades de produção de 
bens destinados à venda (ou na produção de insumos uti lizados na produção de 

tais bens - insumo do insumo) ou de prestação de serviços desempenhadas pela 

pessoa jurídica contratante.  

Sempre houve grande discussão jurídica acerca da possibil idade de terceirização da 

atividade-fim da pessoa jurídica. Exatamente por isso, a Solução de Consulta Cosit 

nº 105/2017 , somente reconhecia como enquadrada no conceito de insumos 

a contratação, em conformidade com a Lei nº 6.019/1974 , de empresa de 

trabalho temporário para disponibil ização de mão de obra temporária uti lizada na 

atividade-fim da pessoa jurídica contratante. Entretanto, o Supremo Tribunal 

Federal (STF) decidiu na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF) 324 e no Recurso Extraordinário 958252/MG que "é l ícita a terceirização ou 

qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, 
independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a 

responsabilidade subsidiária da empresa contratante".  

Nesses termos, pode-se concluir que, na hipótese de contratação de pessoa jurídica 

fornecedora de mão de obra, somente haverá a subsunção ao conceito de insumos 

geradores de créditos da contribuição para o PIS -Pasep e da Cofins se a mão de 
obra cedida pela pessoa jurídica contratada atuar diretamente nas atividades de 

produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços protagonizadas 
pela pessoa jurídica contratante.  

Diferentemente, não haverá insumos:  

 
a) se a mão de obra cedida pela pessoa jurídica contratada atuar em atividades-

meio da pessoa jurídica contratante (setor administrativo, vigilância, preparação de 
alimentos para funcionários da pessoa jurídica contratante, etc.);  

 
b) se, por qualquer motivo, for declarada irregular a terceir ização de mão de obra 

e reconhecido vínculo empregatício entre a pessoa jurídica contratante e as pessoas 

físicas. 
 

 Nota  
Os dispêndios da pessoa jurídica com mão de obra paga a pessoa física, a legislação 

da não cumulatividade da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins é expressa em 

vedar a possibil idade de apuração de créditos (Lei nº  10.637/2002 , art. 3º , 

§ 2º, I e da Lei nº 10.833/2003 ). 
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5.1 Dispêndios para viabilização da atividade da mão de obra  

Na modalidade de creditamento pela aquisição de insumos de dispêndios da pessoa 

jurídica destinados à viabilização da atividade da mão de obra, como alimentação, 
vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, equipamentos de 

segurança, etc., observa-se que em relação: 

 
a) ao fator capital do processo produtivo (máquinas, equipamentos, instalações, 

etc.) as normas que instituíram a modalidade de creditamento  pela aquisição de 
insumos foram expressas em alargá-la para abranger também alguns itens cuja 

função é viabilizar seu funcionamento, mediante a inclusão de "inclusive 

combustíveis e lubrificantes" no conceito de insumo (inciso II do caput do 

art. 3º da Lei nº 10.637/2002 , e da Lei nº 10.833/2003 ); 

 
b) ao fator trabalho (recursos humanos) da produção, as referidas normas não 

apenas omitiram qualquer expansão do conceito de insumos como vedaram a 
possibilidade de creditamento referente a parcela dos dispêndios relativos a este 

fator (mão de obra paga a pessoa física - veja a Nota do tópico 4).  
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5.2 Atividade fim 

O insumo para fins de creditamento da contribuição para o PIS -Pasep e da Cofins 
diz respeito àqueles elementos essenciais à realização da atividade fim da empresa.  

Em regra geral é vedado o creditamento em relação ao vale-transporte, vale-

refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme, exceto se fornecidos a 
empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços 

de l impeza, conservação e manutenção (instituída no inciso X  do art. 3º da Lei 

nº 10.637/2002  , e da Lei nº 10.833, de 2003, incluído pela Lei 

nº 11.898/2009 ). 

Certamente, a vedação alcança os itens destinados a viabilizar a atividade da mão 

de obra utilizada em qualquer área da pessoa jurídica (produção, administração, 

contabilidade, jurídica, etc.).  

As vedações de creditamento mencionadas não se aplicam caso o bem ou serviço 

sejam especificamente exigidos pela legislação para viabilizar a atividade de 
produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra empregada 

nessas atividades, tais como os equipamentos de proteção individual (EPI) 
fornecidos a trabalhadores alocados pela pessoa jurídica nas atividades de produção 

de bens ou de prestação de serviços podem ser considerados insumo.  

 
(Parecer Normativo Cosit/RFB nº 5/2018) 

 

. 
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6. ENTENDIMENTO 

. 
Retornar ao Sumário  

6.1 Valores recebidos pelas empresas de trabalho temporário e 

destinados ao pagamento de salários e de encargos sociais  

Em princípio, algumas empresas prestadoras de serviços de agenciamento e 

administração de mão de obra temporária, nos termos da Lei 

nº 6.019/1974 (que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas 

urbanas), entendem que seu faturamento efetivo a título de serviços prestados 

representa tão somente o valor relativo à taxa de administração, e que os valores 
recebidos e repassados a seus trabalhadores a título de remunerações não devem 

integrar a base de cálculo da contribuição para o PIS-Pasep e da Cofins. 

A fim de dirimir essa questão, recorremos ao Decreto nº  10.854/2021  , que 

regulamenta a Lei nº 6.019/1974 , e estabelece o seguinte, em seus arts. 46 

e 48: 

 

Art. 46. A empresa de trabalho temporário deverá, quando solicitado pelo Ministério 
do Trabalho e Previdência, fornecer as informações consideradas necessárias para 

subsidiar a análise do mercado de trabalho.  
 

Parágrafo único. O fornecimento das informações a que se refere o cap ut poderá 

ser substituído pelo uso do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial, na forma estabelecida em ato do Ministro 

de Estado do Trabalho e Previdência.  
 

[...] 
 

Art. 48. Compete à empresa de trabalho temporário remunerar e assistir os 

trabalhadores temporários quanto aos seus direitos assegurados, observado o 
disposto nos art. 60 a art. 63.  

 

Nota-se, efetivamente, que a responsabilidade pelos encargos trabalhistas e 

previdenciários dos trabalhadores temporários é da empresa de trabalho 

temporário, definida como aquela cuja atividade consiste em colocar, 
temporariamente, trabalhadores, devidamente qualificados e por ela remunerados 

e assistidos, à disposição de outras empresas.  

Desse modo, fica evidente que os dispêndios com "benefícios ou salários e 

encargos" relativos aos trabalhadores temporários nada mais são que custos ou 

despesas da atividade da empresa de trabalho temporário, como ocorre com 
qualquer outra pessoa jurídica que tem custos e despesas em sua atividade.  

Assim sendo, conforme esclarecido pela Solução de Consulta Cosit 

nº 303/2018 , publicada no DOU 1 de 02.01.2019, pode-se afirmar que: 

 
a) a base de cálculo da contribuição para o PIS -Pasep e da Cofins, tanto no regime 

de apuração cumulativa, quanto no regime de apuração não cumulativa, é o valor 

total do faturamento ou da receita, respectivamente, auferido pela pessoa jurídica, 
sendo permitidas apenas as exclusões expressamente fixadas na legislação (Lei 
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nº 9.718/1998 , arts. 2º e 3º ; Lei nº 10.637/2002 , art. 1º ; Lei 

nº 10.833/2003 , art. 1º ); e 

 

b) no caso de pessoa jurídica prestadora de serviços de locação de mão de obra 

temporária (empresa de trabalho temporário), regida pela Lei nº  6.019/1974 , 

a base de cálculo da contribuição para o PIS -Pasep e da Cofins, tanto no regime de 

apuração cumulativa, quanto no de apuração não cumulativa, abrange os valores 
recebidos pela pessoa jurídica de seus tomadores de serviços e posteriormente 

destinados ao pagamento de salários dos trabalhadores temporários e de encargos 

sociais a eles relativos.  
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