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Tema de inquestionável re-
levância no país, o conceito 
de “insumo” é inúmeras vezes 
questionado em consultas à Re-
ceita Federal do Brasil (RFB) e 
frequentemente presente nas 
jurisprudências administrativas. 
Para fins da tomada de crédito 
do PIS (Programa de Integração 
Social) e da COFINS (Contribui-
ção para Financiamento da Se-
guridade Social), a conceituação 
de “insumo” foi, com frequência, 
alvo de grande polêmica; po-
rém, com a recente decisão do 
Supremo Tribunal de Justiça 
(STJ), parece-nos que essa des-
confortável controvérsia che-
gou – finalmente – a um fim.

O Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais – CARF e suas 
Câmaras Superiores (CSRF) 
muito participaram na evolução 
do conceito de “insumo”, dando 
fim, às vezes, a questionamen-
tos que o judiciário (sim, STJ) 
evitava. Afinal, estamos diante 
de um tema cuja repercussão 
financeira aos cofres públicos 
beira os R$50 bilhões.

Inicialmente, o Conselho se 
limitava dar ao termo “insumo” 
uma interpretação restritiva, 
semelhante à dada ao concei-
to de “insumo” na legislação 
do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI). Nessa 
época, insumo era o material 
utilizado no processo de pro-
dução de um bem ou serviço 
que integra o produto final. E 
apenas esse material.

Em outros momentos, por 
outro lado, a jurisprudência ad-
ministrativa abraçou a interpre-
tação extensiva do conceito de 
insumo. Nesses casos, o CARF 
compreendia “insumo” como 
os custos e despesas operacio-
nais da pessoa jurídica, concei-
tuação muito mais benéfica ao 
contribuinte e a qual se aproxi-
mava do conceito de despesas 
operacionais utilizado na Legis-
lação do Imposto de Renda das 
Pessoas Jurídicas.

Nos dias atuais, de forma sen-
sata, o CARF adotou o critério da 
essencialidade para determinar 
o conceito de “insumo”. Nessa 
linha, este conceito não se con-
fundiria com aquele definido 
na legislação do IPI - restrito às 
matérias-primas, produtos in-
termediários e materiais de em-
balagem aplicados diretamente 
na produção – por outro lado, 
também não seria qualquer bem 
e/ou serviço adquirido pelo 
contribuinte que constituiria di-
reito de crédito, nos moldes da 
legislação do IRPJ.

“Insumo”, na realidade, abran-
geria os custos de bens e ser-
viços, necessários, essenciais 
e pertinentes, empregados 
no processo produtivo, impe-
rativos na elaboração do pro-
duto final destinado à venda, 
gerador das receitas tributá-
veis. Daí o termo “conceito 
da essencialidade”.

Apesar de, por alguns anos, par-
te da jurisprudência administrati-
va ter se aliado à tese da essencia-
lidade do insumo, a insegurança 
jurídica sobre assunto beirava, até 
então, o irremediável. E isso por 
duas razões: em um primeiro 
momento, a RFB, interessada 
em auferir receitas, adotava cri-
térios extremamente restritivos 
na definição de insumos para 
fins de creditamento do PIS e da 
Cofins, o que resultava na autu-
ação fiscal daqueles contribuin-
tes que depositavam esperanças 
no critério da essencialidade; 
em seguida, durante a discussão 
administrativa, o contribuinte 
só da sorte dependia. Afinal, o 
resultado seria favorável apenas 

se fosse decido por uma Câmara 
Superior do CARF adepta à tese 
da essencialidade do insumo.

Com a recente decisão do STJ, 
porém, cremos ter chegado ao 
fim o impasse, saindo vitorioso o 
contribuinte e o próprio concei-
to da essencialidade. Segundo o 
STJ, que decidiu na quinta-Feira 
(22.02) o Recurso Especial Re-
petitivo sobre o tema, devem 
as empresas considerar insu-
mo, para fins de crédito de PIS 
e Cofins, tudo o que for essen-
cial para o “exercício estatutário 
da atividade econômica”. Por 
consequência, foram decla-
radas inconstitucionais am-
bas as instruções normativas 
da RFB (247/02 e 404/04) 
sobre o tema, já que, ao res-
tringir o conceito de insumo, 
violara-se o princípio da não 
cumulatividade.

Finalmente, consolida-se 
vencedor, judicial e adminis-
trativamente, o conceito da 
essencialidade do insumo. O 
Fisco Federal, contudo, deve 
continuar a questionar o cré-
dito do contribuinte, pois “es-
sencialidade” é, de fato, um 
conceito abstrato, diferente 
para cada ramo de ativida-
de econômica. Assim, apesar 
desse possível aumento de 
litigiosidade, o contribuinte 
poderá se tranquilizar, estan-
do certo de que, quando da 
avaliação dos créditos oriun-
dos dos insumos, existe, sim, 
segurança jurídica.

A equipe Lima Junior e Do-
mene, Advogados Associados 
permanece à inteira disposição 
para dirimir quaisquer dúvidas.

Conceito de Insumo definido pelo 
STJ, segurança jurídica otimizada
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Privacidade versus monitoramento 
no ambiente de trabalho
Karina Gonzaga
karina.gonzaga@limajr.com.br

 Leandro Netto
leandro.netto@limajr.com.br

Entre o direito à privacidade 
dos colaboradores e o direito de 
supervisão das empresas e dos 
gestores, qual destes interesses 
deverá prevalecer no ambiente 
de trabalho? 

A pergunta não é nova, bem 
sabemos. Mas ela traz contor-
nos cada dia mais polêmicos 
quando vemos empresas e co-
municações tornando-se cada 
dia mais tecnológicas e depen-
dentes de dados. 

Se por um lado a privacidade é 
direito garantido na Constituição 
e em diversos tratados internacio-
nais, por outro lado, o controle 
das práticas de colaboradores 
e fornecedores é cada dia mais 
relevante quando temas relacio-
nados a espionagem, concor-
rência desleal, assédio moral e 
sexual são cada dia mais usuais 
no ambiente corporativo. 

Computadores, smartphones, 
tablets e outras telas como, acre-
dite, relógios, são empregados 
para comunicações diversas, mui-
tas vezes não apenas profissio-
nais. Já temos consolidado, nesse 
caso, o direito de supervisão pelo 
empregador. Até que ponto o dito 
monitoramento pode ocorrer? 
Quais os limites?

Para o TST, tais aparelhos são 
vistos como ferramentas de tra-
balho e poderia haver monitora-
mento. Porém, as decisões men-
cionam, de forma cada vez mais 
frequente, o emprego da expres-
são, “supervisão moderada”. As-
sim, ter regras claras, expressas, 
ser transparente e pautar as re-
lações empregado-empregador a 
partir do bom-senso são medidas 
mais que recomendáveis.

Não podemos deixar de men-
cionar, também, a incrível pro-
liferação de câmeras nas ruas, 
em prédios, elevadores e, como 
não poderia ser diferente, den-
tro das empresas. Se o direito 
de monitorar parece inquestio-
nável ferramenta de controle, 
segurança e até mesmo de trans-
parência no ambiente de traba-
lho, fato é que nenhum direito 
é absoluto e, assim, há limites 
que devem ser considerados. 

No Brasil não há normatização 
específica regulando o emprego 
de câmeras no ambiente de traba-
lho. Por esse motivo, prevalecem 
os julgados sobre o assunto, os 
quais tendem a ganhar volume e 

relevância nos tempos atuais.  
O que encontramos no Brasil 

é o direito constitucionalmen-
te garantido, e que vem sendo 
bastante aventado nas relações 
trabalhista atuais, qual seja, o 
direito à privacidade.

Importante considerar que não 
se deve desviar a “fiscalização” 
para uma área que não condiz 
com a sua finalidade, pois assim 
estará configurado o abuso de po-
der do empregador e, consequen-
temente, a ilegalidade e a incons-
titucionalidade de sua conduta.

O tema é bastante polêmico e 
não conta com entendimento pa-
cífico no ordenamento jurídico, 
acarretando, por vezes, em confli-
tos entre interesses e direitos dos 
envolvidos na relação empregado 
- empregador, a serem soluciona-
dos casuisticamente.

Contudo, já vemos países op-
tando por deliberar normati-
vamente sobre o tema, como 
ocorreu recentemente em Isra-
el. A agência local responsável 
por deliberar sobre proteção 
à privacidade apresentou, em 
dezembro de 2017, um guia 
contendo regras gerais para 
o emprego de tecnologias de 
monitoramento.  

De acordo com a diretriz em 
questão, alguns princípios devem 
ser observados. São eles: a legi-
timidade, a razoabilidade, a pro-
porcionalidade, a boa-fé e a equi-
dade. Foram vedados, ao menos 
em regra, o emprego de câmeras 
em banheiros e cômodos empre-
gados para troca de roupa. 

O mesmo diploma legal prevê 
que o uso indevido e fora dos 
limites e padrões estabelecidos 
poderá trazer implicações, in-
clusive criminais. 

Quando pensamos que as 
preocupações e dilemas com o 
respeito à privacidade e outros 
direitos trabalhistas já ganha-
ram contornos complexos o su-

ficiente, vemos o surgimento e a 
aplicação do uso de ferramentas 
digitais voltadas para a geoloca-
lização de colaboradores. 

Se por um lado as finalidades 
pretendidas são nobres e atre-
ladas, em sua maioria, aos con-
troles de qualidade, eficiência e 
segurança de profissionais que 
passam a maior parte do tempo 
em locomoção, por vezes em lo-
cais perigosos e insalubres, uma 
vez mais devemos levar em con-
sideração que eventuais exces-
sos podem ser praticados. 

Imaginemos, por exemplo, que 
o celular disponibilizado para um 
determinado colaborador tenha o 
controle de geolocalização cons-
tantemente acessado, inad-
vertidamente, por seu supe-
rior. Essa prática é licita? E 
caso isso ocorra, por exem-
plo, em um final de semana?

Ainda não identificamos em 
nossos tribunais alguma decisão 
relevante que aprofunde esse 
tema de fronteira, mas não temos 
dúvidas que questões nessa dire-
ção serão levadas para nossas cor-
tes, em breve. 

É preciso encontrar um 
meio termo para que os in-
teresses do empregador e os 
direitos dos empregados co-
existam harmonicamente. Do 
contrário, ainda que o em-
pregado consinta ou dê anu-
ência para que o seu direito à 
privacidade seja suplantado, 
judicialmente, a prática ado-
tada pelo empregador pode-
rá ser considerada ilegal. 

Uma vez identificados tantos 
confrontos entre direitos e obri-
gações de empregadores e em-
pregados, cremos que, mesmo 
sem regras claras no país, tenha-
mos nos princípios empregados 
pela autoridade israelense bons 
parâmetros, todos condizentes 
com as atuais tendências de boa 
governança e transparência.



Novas Diretrizes Para Sistemas de Logística 
Reversa de Resíduos Sólidos 
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O Comitê Orientador para Im-
plementação de Sistemas de Lo-
gística Reversa (CORI), aprovou 
a Deliberação nº 11, de 25 de 
setembro de 2017, publicada no 
Diário Oficial da União em 26 de 
setembro de 2017.

Presidido pelo Ministério do Meio 
Ambiente, o CORI, no uso de suas 
atribuições, elaborou a deliberação 
com o objetivo de estabelecer, dentre 
outras, diretrizes para a atuação dos 
agentes públicos, iniciativa privada e 
sociedade civil, através da integração 
dos sistemas de logística reversa 
por intermédio de acordos seto-
riais ou termos de compromissos, 
assumidos pelos entes envolvidos 
na cadeia de logística reversa. 

A Deliberação busca, ainda, es-
timular o desenvolvimento de 
mecanismos para a não geração 
de resíduos ao longo do ciclo de 
vida dos produtos, bem como pro-
mover o aproveitamento dos resí-
duos gerados, direcionando-os a 
outra cadeia produtiva, mediante 
produção e consumo de materiais 
recicláveis e reciclados, incentivos 
à participação de cooperativas e 
associações de catadores de mate-
riais, assumindo, também, caráter 
educativo e orientador.       

Além disso, dentre as principais di-
retrizes da Deliberação nº 11, estão: 

•Implementação de sistemas de 
logística reversa e de planos de ge-
renciamento de resíduos sólidos;

•Instituição, pelos fabricantes, 
importadores, distribuidores e 
comerciantes, de entidades ges-
toras, dotadas de personalidade 
jurídica própria, para viabilizar 
a implementação de sistemas de 
logística reversa; 

•Determinação para que fa-
bricantes, importadores, distri-
buidores e comerciantes de pro-
dutos e embalagens passíveis de 
logística reversa instituída por 
acordo setorial firmado com a 
União, e que não tenham assina-
do tal documento, estão obriga-
dos a implementar sistemas de 
logística reversa com as mesmas 
obrigações assumidas pelos sig-
natários dos acordos; 

•Manter o sistema de informa-
ção atualizado e disponível, per-
mitindo viabilizar a fiscalização e 
o controle adequados; 

•Definição de metas e crono-
gramas de implementação dos 
sistemas de logística reversa, 
estabelecendo-se metas progres-
sivas e cronogramas que conte-
nham a previsão de evolução de 
sua implementação até o cum-
primento da meta, atribuindo-se 
prazos que poderão ser diferen-
tes, de acordo com as peculiari-
dades regionais e demais condi-

ções que possam influenciar o 
cumprimento das metas e crono-
gramas; 

•Criação do GAP – Grupo de 
Acompanhamento de Performan-
ce, formado pelos representantes 
das empresas fabricantes importa-
doras, comerciantes e distribuido-
ras, ligadas à cadeia de produtos 
passíveis de logística reversa ou 
por representes da entidade gesto-
ra, se houver, que deverão elabo-
rar e veicular relatórios anuais de 
desempenho com base nos acor-
dos setoriais ou termos de com-
promisso firmados;

•Os sistemas de logística rever-
sa já existentes deverão adequar-
-se aos termos da Deliberação 
CORI nº 11. 

Na prática, as novas regras para 
implementação dos sistemas de 
logística reversa estabelecidas 
pela Deliberação nº 11, certa-
mente, representam importante 
ferramenta para viabilização da 
governança ambiental dos resí-
duos sólidos, notadamente pela 
adoção de modelo participativo, 
que contempla a inclusão de to-
dos os entes envolvidos na cadeia 
dos produtos sujeitos à logística 
reversa. Convém ressaltar, no 
entanto, que estes entes envolvi-
dos, em especial os fabricantes, 
importadores, distribuidores e 
comerciantes, por consequência, 
estarão sujeitos e devem estar 
atentos à fiscalização e autua-
ção dos órgãos integrantes do 
SISNAMA quanto a eventuais 
ilícitos administrativos, por 
descumprimento de obriga-
ções previstas no sistema de 
logística reversa implanta-
do, com aplicação de multas 
que variam de R$ 5.000,00 a 
R$ 50.000.000,00, sem prejuí-
zo da responsabilização civil. 
Este artigo também está dispo-
nível na Revista Potência. 
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Ata notarial para comprovação de abusos 
ou crimes virtuais cresce 94% em cinco anos
Giselle Servio da Silva
giselle.silva@limajr.com.br

Na atualidade, estão entre os 
assuntos mais tratados os abu-
sos cometidos no mundo virtual 
como o vazamento de vídeos e 
fotos íntimas, perfi s falsos nas 
redes sociais, racismo, além de 
crimes contra honra e o cyber 
bullying.

Levando-se em conta a volati-
lidade das informações contidas 
na internet e a possibilidade de 
exclusão ou inclusões de novas 
informações, há grande difi cul-
dade na obtenção de provas nos 
casos de abusos ou crimes co-
metidos no ambiente da web.

Assim, para resguardar os di-
reitos de pessoas físicas ou jurí-
dicas, diante de um fato como o 
narrado acima, uma das opções 
é a lavratura de ata notarial.

A ata notarial consiste em do-
cumento que “constata fi elmen-
te os fatos, as coisas, pessoas ou 
situações para comprovar a sua 
existência, ou o seu estado”. 

Em outras palavras, nada mais 
é que um documento elabo-
rado por um tabelião de notas 
que narra um fato por meio de 
constatação deste fato, situação 
ou coisa a ele apresentada. A ata 
notarial pode versar, por exem-

plo, sobre páginas na internet, 
áudios e conversas instantâne-
as, mensagens de texto, ima-
gens, sons.

Tal documento já vinha sido 
reconhecido pela Justiça como 
documento hábil a comprovar a 
ocorrência de um fato, contudo, 
após o advento do Novo Código 
de Processo Civil, legalmente 
passa a ter força probatória.

Além disso, é importante des-
tacar que a ata notarial tem 
preservadas a fé pública e a se-
gurança jurídica, já que o fato 
é constatado por competente 

tabelião de notas. Sendo que, 
com a sua lavratura, evita-se a 
perda, a destruição ou a ocul-
tação das provas.

Por todo o narrado é que a ata 
notarial cresceu 94% nos últi-
mos cinco anos, segundo os 
dados disponibilizados pelo 
Colégio Notarial do Brasil - 
São Paulo.

Tais números demonstram 
claramente a preocupação em 
resguardar as provas de abusos 
e crimes cometidos na web para 
posteriores discussões no âmbi-
to do Judiciário.


