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ADM – 069  – 13/05/2022 

 

BOLETIM 
069/2022 

 

STJ NEGA CRÉDITOS DE PIS/COFINS NO REGIME MONOFÁSICO 

 

A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 

1.093), fixou o entendimento de que as empresas não podem tomar créditos de PIS e de Cofins 

sobre produtos sujeitos ao regime monofásico de tributação. 

Tal orientação já vinha sendo aplicada pelo STJ desde abril/2021, quando fora pacificada a 

controvérsia existente entre a Primeira Turma – que admitia a possibilidade do creditamento no 

sistema monofásico – e a Segunda Turma – que rechaçava essa possibilidade, conforme noticiado 

e explicado no boletim que pode ser acessado pelo seguinte link: 

 https://www.crivelaripadoveze.adv.br/2021/04/23/stj-nega-creditos-de-pis-cofins-no-

regime-monofasico/  

Finalizado o julgamento, foram firmadas cinco teses, reproduzidas a seguir: 

1 – É vedada a constituição de créditos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre o 

custo de aquisição (artigo 13 do Decreto-Lei 1.598/1977) de bens sujeitos à tributação 

monofásica (artigos 3º, inciso I, alínea "b", da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003). 

2 – O benefício instituído no artigo 17 da Lei 11.033/2004 não se restringe às empresas que se 

encontram inseridas no regime específico de tributação denominado Reporto. 

3 – O artigo 17 da Lei 11.033/2004 diz respeito apenas à manutenção de créditos cuja 

constituição não foi vedada pela legislação em vigor; portanto, não permite a constituição de 

créditos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre o custo de aquisição (artigo 13 do 

Decreto-Lei 1.598/1977) de bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelo artigo 

3º, inciso I, alínea "b", da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003. 

4 – Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da contribuição para o 

PIS/Pasep e da Cofins não é incompatível com a técnica do creditamento, visto que se prende 

aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa, que pode adquirir e revender 

conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em incidência plurifásica, os quais podem 

lhe gerar créditos. 
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5 – O artigo 17 da Lei 11.033/2004 apenas autoriza que os créditos gerados na aquisição de 

bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam estornados (sejam 

mantidos) quando as respectivas vendas forem efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 

zero ou não incidência da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, não autorizando a 

constituição de créditos sobre o custo de aquisição (artigo 13 do Decreto-Lei 1.598/1977) de 

bens sujeitos à tributação monofásica. 

A equipe tributária do Crivelari & Padoveze permanece à disposição para esclarecimentos. 

Fonte: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/04052022-Repetitivo-

veda-creditos-de-PISPasep-e-Cofins-sobre-aquisicao-no-regime-monofasico-e-fixa-outras-

teses.aspx  
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