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EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO 
DAS CONTRIBUIÇÕES DE PIS E DE COFINS  

 
 

Em julgamento finalizado em 13/05/2021, o Supremo Tribunal Federal – STF, apreciou os 
embargos de declaração opostos pela União, através do julgamento do RE 574.706 (realizado pelo rito 
de Repercussão Geral, nos termos do art. 543-B da Lei nº 5.869/1973) o qual estabeleceu que o ICMS 
não deve compor as bases de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS. Assim, de acordo 
com a modulação do processo, ficou definido que: 

 

• os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins dão-se após 
15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e requerimentos administrativos protocoladas até 
15/03/2017; e 

• o ICMS a ser excluído da base de cálculo das Contribuições do PIS e da Cofins é o destacado 
nas notas fiscais. 

 
A Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, todavia, após a divulgação do PARECER SEI 

Nº 7698/2021/ME, onde a PGFN explicitou as orientações preliminares a serem observadas no 
cumprimento da decisão do STF, no que diz respeitos aos seus aspectos incontroversos, estabeleceu 
porém que: 

 
a) em relação às receitas auferidas a partir de 16/03/2017, o valor do ICMS destacado nas 

correspondentes notas fiscais de vendas não integram a base de cálculo da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins, independentemente de a pessoa jurídica ter protocolado ou 
não ação judicial; e 

b) em relação às receitas auferidas até 15/03/2017, o valor do ICMS destacado nas 
correspondentes notas fiscais de vendas não integram a base de cálculo da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins, exclusivamente no caso de a pessoa jurídica ter protocolado 
ação judicial até 15/03/2017. 

 
Face ao exposto, os contribuintes que ainda não tenham realizado o ajuste nas bases de cálculo 

das contribuições, já o poderão proceder. Nossa recomendação, é de que a data de adoção ao 
procedimento seja a de 01/08/2021, para que contemple o período mensal por inteiro. 

 
Com relação à solicitação dos créditos decorrentes do pagamento a maior das contribuições, o 

montante a ser restituído se dará de forma extemporânea, sendo que: 
 
 
 
 
 

 
 

I N F O R M A T I V O   E S P E C I A L  
 



 
 
a) para os contribuintes que ingressaram judicialmente, faz-se necessário que a ação judicial 

tenha transitado em julgado. O pedido ocorrerá através de processo administrativo, 
denominado “Habilitação de Crédito Judicial”, e contemplará o período estabelecido na ação 
judicial; 

b) para os contribuintes que não ingressaram judicialmente, os créditos deverão ser ajustados 
por meio de retificação da EFD-Contribuições, dos meses de março/2017 até a data de 
adoção da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições. 
 

Salientamos que, indiferentemente de haver processo judicial ou não, os créditos apurados 
deverão ser objeto de processo administrativo no âmbito RFB/PER, podendo ainda, ser objeto de 
compensação de tributos federais, via processo administrativo com Declaração de Compensação 
(DCOMP). 

 
Assim, caso seja do interesse dos senhores (as) que seja efetuado o levantamento dos valores 

passíveis de restituição, bem como da retificação das EFD-Contribuições e dos PERDCOMP, favor entrar 
em contato. 

 
Qualquer dúvida ou esclarecimento queira entrar em contato. 

 

À disposição. 

 

Maria Neli de Amorim Teixeira 

Fernanda de Oliveira Souza  


