
 

CofinsPISPasep Exclusão do 

ICMS da base de cálculo dos 

débitos  Aspectos tributários 

 
  

TEXTO NA ÍNTEGRA 

 

Em face da publicação da Instrução Normativa RFB nº 2.055/2021 (DOU de 

08.12.2021), da Instrução Normativa RFB nº 2.058/2021 (DOU de 13.12.2021), e 

da Solução de Consulta Cosit nº 183/2021 (DOU 1 de 15.12.2021), este 
procedimento foi atualizado.  

 
Resumo: Este procedimento aborda os aspectos legais acerca da 
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da Cofins e da 

contribuição para o PIS-Pasep, declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no 
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 574706/PR.  
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1. QUADRO SINÓTICO 

O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu que o ICMS não compõe a base de 
cálculo para a incidência do PIS-Pasep e da Cofins. Essa decisão tem gerado muitas 

dúvidas quanto à correta aplicação do novo critério estabelecido na apuração dos 

referidos tributos. 
Considerando a decisão dos Embargos Declaratórios opostos pela Fazenda Nacional 

no RE 574.706/PR, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovou o 
Parecer SEI nº 7.698/2021/ME, por meio do Despacho nº 246 - PGFN-ME, com a 

finalidade orientar a Administração Tributária, em relação a todos os seus 
procedimentos, e sem prejuízo do fluxo previsto na Portaria Conjunta PGFN/RFB 

nº 1/2014 . 

Posteriormente, a PGFN trouxe importantes esclarecimentos por meio do Parecer 

PGFN nº 14.483/2021  (Parecer SEI nº 14.483/2021/ME), espec ialmente 

quanto à delimitação da modulação dos efeitos de acordo com cada situação 
(empresas sem ação judicial, com ação judicial/procedimento administrativo e com 

ação judicial transitada em julgado). Além disso, o referido parecer trata da 
manutenção do ICMS na base de cálculo dos créditos do PIS -Pasep e da Cofins, que 

tratamos no procedimento: Cofins/PIS-Pasep - Exclusão do ICMS 

da base de cálculo dos créditos . 

Com base nas novas definições, abordaremos neste texto as repercussões 

decorrentes da modulação dos efeitos quanto à exclusão do ICMS na base de cálculo 
do PIS-Pasep e da Cofins e também de acordo com as orientações da PGFN.  

Os aspectos contábeis, bem como os registros de aproveitamento dos valores da 
exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS-Pasep e da Cofins, constam de 
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procedimento: Exclusão do ICMS da base de cálculo da Cofins 

e do PIS-Pasep - Aspectos contábeis . 

No quadro sinótico a seguir, apresentamos os principais pontos a serem observados 

pelos contribuintes sobre o assunto:  

Quem pode exclu ir o 
ICMS da base de cálculo 
do PIS-Pasep e da 
Cofins? 
  

De acordo com a modulação de efeitos do RE 574.706 do STF, 
todos os procedimentos, rotinas e normativos relat ivos à cobrança 
do PIS-Pasep e da Cofins serão ajustados em relação a TODOS os 
contribuintes. 
  

A partir de quando o 
ICMS pode ser deduzido 
da base de cálculo do 
PIS-Pasep e da Cofins? 
  

Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS-Pasep e 
da Cofins devem se dar a contar de 16.03.2017, ressalvadas as 
ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 
15.03.2017. 
  

Qual valor do ICMS 
deve ser excluído? 
  

O ICMS a ser excluído da base de cálculo da contribuição para o 
PIS-Pasep e da Cofins é o destacado nas notas f iscais, ou de 
acordo a decisão ou sentença judicial transitada em julgado (veja 
o tópico 3 ). 
  

Empresas do Simples 
Nacional 
  

O teor da decisão do STF tratado neste texto não tem efeitos em 
relação às empresas tr ibutadas no Simples Nacional,  uma vez que 
a alíquota efetiva incide sobre a receita bruta, assim considerados 
o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta 
própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas 
operações em conta alheia, excluídos as vendas canceladas e os 
descontos incondicionais  concedidos. 
  

Pedido de Rest ituição 
ou Compensação 
  

Conforme o Parecer SEI nº 7.698/2021/ME, aprovado pelo 
Despacho nº 246 - PGFN-ME, será assegurado a todo e qualquer 
contribuinte o direito de reaver os valores recolhidos 
indevidamente, no âmbito administrat ivo, independentemente de 
ajuizamento de demandas judiciais. 
  

 

QUADRO PRÁTICO DA EXCLUSÃO DO ICMS DA BC DO PIS-PASEP E COFINS  
Empresas SEM ação judicial 

 

Tem direito à 
exclusão?  
  

Sim. 
  

Exclusão de 
períodos 
retroativos? 
  

Sim. Desde 16.03.2017. 
Veja o subtópico 2.2.1 . 
  

Exclusão em 
períodos futuros? 
  

Sim. Em relação às receitas auferidas a partir de 16.03.2017, o valor 
do ICMS destacado nas correspondentes notas f iscais  de vendas não 
integram a base de cálculo do PIS-Pasep e da Cofins, 
independentemente de a pessoa jurídica ter protocolado ou não ação 
judicial. 
  

EFD-Contribuições  
  

Conforme orientação da RFB com a publicação da versão 1.35 do Guia 
Prático da EFD-Contribuições, a partir da modulação dos efeitos o 
contribuinte pode ajustar a base de cálculo do PIS-Pasep e da Cofins 
com a exclusão do ICMS destacado na nota f iscal e ret if icar a 
escrituração conforme orientações de cada registro e campo 
mencionados diretamente EFD-Contribuições, conforme a Seção 12 do 
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guia (veja o subtópico 2.2.1 ). 
  

DCTF 
  

Feita a retif icação da EFD-Contribuições, o contribuinte também 
precisa retif icar a DCTF, que originalmente foi apresentada com os 
valores dos débitos de PIS-Pasep e Cofins a maior para informação do 
valor correto do débito após a exclusão do ICMS da base de cálculo. 
Na DCTF dentro da subf icha "Pagamento do débito", na hora de 
preencher o Darf , o documento será preenchido exatamente como foi 
pago e no campo valor pago do débito, o valor correto do débito 
conforme informado na subficha anter ior "Valor pago do débito" com 
isso, o contribuinte irá reduzir o valor do débito e a declaração 
permanecerá com a informação do Darf e o que foi pago do débito 
gerando, portanto, um crédito para cada período de apuração 
pretendido, observando o prazo prescric ional desde a data de 
modulação dos efeitos, ou seja, 16.03.2017. 
  

Reconhecimento do 
crédito na 
contabil idade 
  

Após a demonstração dos valores efetivamente recolhidos a maior, 
após a retif icação da EFD-Contribuições e da DCTF ficará evidenciado 
o crédito que será lançado na contabi l idade, conforme os lançamentos 
sugeridos a seguir: 
I. Pelo reconhecimento do crédito - Valor principal 
D - PIS-Pasep a Recuperar (Ativo Circulante) 
D - Cofins a Recuperar (Ativo Circulante) 
C - Receita recuperação ref . Pagamento indevido (Conta de Resultado) 
II. Reconhecimento dos juros Selic 
D - PIS-Pasep a Recuperar (Ativo Circulante) 
D - Cofins a Recuperar (Ativo Circulante) 
C - Receita Financeira - Sel ic (Conta de Resultado) 
IMPORTANTE: 
(1) A valoração do crédito será pela Selic  acumulada, desde o 
pagamento a maior (receita f inanceira). 
(2) Os créditos tr ibutár ios supramencionados devem ser reconhecidos 
em contas de resultado e não como ajustes de exercíc ios anteriores. 
Somente devem ser considerados como ajustes de exercícios 
anteriores quando decorrer de efeitos da mudança de critério contábil , 
ou da ret if icação de erro imputável a determinado exercício anterior, e 
que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes,  nos termos do 
art. 176 , § 1º da Lei nº 6.404/1976 , Veja mais sobre o assunto: 
Exclusão do ICMS da base de cálculo da Cofins e do PIS-
Pasep - Aspectos contábeis  
Portanto, não se trata de ajustes de exercíc ios anter iores, pois ainda 
dependia da def inição do STF quanto à modulação dos efeitos. Além 
disso, a vinculação do f isco à decisão do STF se concretizou após a 
publicação do Parecer SEI nº 7.698/2021/ME, cujo teor consta no site 
da RFB, no rol das decisões que vinculam à RFB. Nessa l inha, após a 
constituição dos créditos a serem recuperados com a retif icação das 
escriturações e declarações, na contabi l idade o entendimento é de que 
tais valores serão lançados diretamente no resultado do exercício. 
  

Tratamento 
tr ibutário  
  

I. Tratamento aplicável ao valor principal recuperado: 
a) lucro real: os valores recuperados relativos ao principal  de PIS-
Pasep e Cofins e reconhecidos na contabil idade devem ser computados 
na determinação do lucro real e no resultado ajustado se, em per íodos 
anteriores, t iverem sido computados como despesas dedutíveis do 
lucro real e da base de cálculo da CSL. Portanto, esses valores não 
serão computados se o contribuinte não os tiver deduzidos na 
determinação do imposto ou da contribuição, ou se forem recuperação 
de custos/despesas de per íodo apuração que a pessoa jurídica tem se 
submetido à tr ibutação pelo lucro presumido ou arbitrado, já que 
nesse regime não há que se falar dedução de custos e despesas. 
b) lucro presumido ou arbitrado: conforme determina a legis lação 
do Imposto de Renda, os valores recuperados, correspondentes a 
custos e despesas deverão ser adicionados ao lucro presumido ou 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?guid=I54D3FE688AC79162E05330B5DE0AB9B7&nota=0&tipodoc=3&esfera=FE&ls=2&index=13#pcir-011551-4.2.2
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B6404%2B1976@art176#fe%2Blei%2B6404%2B1976@art176
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B6404%2B1976#fe%2Blei%2B6404%2B1976
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcct-011938#pcct-011938
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcct-011938#pcct-011938


arbitrado para determinação do Imposto de Renda e da CSL, salvo se 
o contribuinte comprovar não os ter deduzido em período anterior no 
qual tenha se submetido ao regime de tr ibutação com base no lucro 
real ou que se refiram a período no qual tenha se submetido ao 
regime de tr ibutação com base no lucro presumido ou arbitrado. 
(Lei nº 9.430/1996  , art . 53 ; Instrução Normativa RFB 
nº 1.700/2017  , art. 215 , IV; RIR/2018 , art. 441 , II; 

Solução de Consulta Cosit nº 109/2020 ) 
II. Tratamento aplicável à receita financeira (juros Selic): 
-            IRPJ e CSL  
a) Lucro real: os juros incidentes sobre o indébito tr ibutário 
recuperado é receita nova e, sobre ela, incidem o IRPJ, a CSL, a 
Cofins e a Contribuição para o PIS-Pasep. 
Para f ins de determinação do Lucro real e do resultado ajustado, tais 
valores serão computados quando do seu reconhecimento pelo regime 
de competência com a sua constituição do crédito com as devidas 
retif icações com o seu reconhecimento na contabil idade, bem como na 
sua valoração mensal. 
b) Lucro presumido: no lucro presumido os juros equivalentes à taxa 
referencial do Selic, para t ítulos federais, relat ivos a impostos e 
contribuições a serem restituídos ou compensados serão acrescidos à 
base de cálculo do IRPJ e CSL, isto é, após apl icação da presunção 
como demais receitas. 
(Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017  , art. art . 215 , § 3º, I, 
"d") 
-            PIS-Pasep e Cofins 
O PIS-Pasep e Cofins no regime: 
a) não cumulativo: as receitas f inanceiras são tr ibutadas mediante a 
apl icação das alíquotas de 0,65% e de 4%, respectivamente,  conforme 

previsto no Decreto nº 8.426/2015 , art. 1º ; 
b) cumulat ivo: a receita f inanceira gerada pela valoração não será 
tr ibutada, pois nesse regime para efeito de base de cálculo das 
contribuições só é considera a receita bruta, do objeto ou da atividade 
da pessoa jurídica (Lei nº 9.718/1998 , art. 3º ). 
  

Restituição e 
compensação 
  

Após as retif icações da EFD-Contribuições e da DCTF, o indébito 
tr ibutário estará apto para o pedido de restituição ou compensação, 
mediante a apresentação da Declaração de compensação, por meio do 
programa PER/DCOMP ou, na impossibil idade de sua util ização, 
mediante o formulário Pedido de Restituição ou de Ressarcimento, ou 
da Declaração de Compensação, conforme o caso, nos termos dos 
arts. 8º e 64 da Instrução Normativa RFB nº 2.055/2021 (veja o 
tópico 5 ). 
Para f ins de valoração dos créditos relat ivos a tr ibuto administrado 
pela RFB, passível  de restituição ou de reembolso, será restitu ído, 
reembolsado ou compensado com o acréscimo de juros equivalentes à 
taxa referencial  do Sistema Especial  de Liquidação e de Custódia 
(Selic) para títulos federais, acumulados mensalmente, tendo como 
termo inicial no caso de pagamento indevido ou a maior, o mês 
subsequente ao do pagamento e de juros de 1% no mês em que 

(Instrução Normativa RFB nº 2.055/2021  , art. 148 e 149 ): 
a) a quantia for disponibi l izada ao sujeito passivo; 
b) houver a entrega da declaração de compensação ou for efetivada a 
compensação na GFIP; ou 
c) for considerada efetuada a compensação de ofício, conforme a data 

definida nos incisos I a IV do art. 96 da Instrução Normativa RFB 
nº 2.055/2021  . 
Portanto, a partir  desse momento a valoração dos créditos continuará 
mensalmente pelo regime de competência e cessará quando da 
restituição dos valores ou com a sua uti l ização na compensação de 
débitos. 
  

 

Empresas COM ação judicial SEM trânsito em julgado 
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Tem direito à 
exclusão?  
  

 
Sim. 
  

Exclusão de 
períodos 
retroativos? 
  

 Sim. Desde 16.03.2017, exceto as ações judiciais ou processo 
administrat ivo protocolados até 15.03.2017. 
Veja o subtópico 2.2.2 . 
  

Exclusão em 
períodos futuros? 
  

 Sim. Em relação às receitas auferidas a partir de 16.03.2017, o valor 
do ICMS destacado nas correspondentes notas f iscais  de vendas não 
integram a base de cálculo do PIS-Pasep e da Cofins, 
independentemente de a pessoa jurídica ter protocolado ou não ação 
judicial. 
  

EFD-Contribuições  
  

 Conforme orientação do Guia Prático da EFD Contribuições - Versão 
1.35, quaisquer alterações na base de cálculo, nas alíquotas ou no 
tratamento tr ibutár io (CST), de modo que f iquem diferentes dos 
definidos pela legislação tr ibutária, devem ser pautar: 
a) pela l imitação temporal:  só são aplicáveis  à escrituração se não 
houver l imitação temporal  dos efeitos da sentença judicial;  
b) pela exigência de trânsito em julgado: faz-se necessário que a ação 
judicial tenha transitado em julgado, bem como a decisão judicial seja 
apl icável em relação aos fatos geradores a que se refere a 
escrituração. 
Para f ins de preenchimento da EFD-Contribuições deve ser observado o 
seguinte: 
a) antes do trânsito em julgado: a pessoa jurídica beneficiár ia ou 
autora de ação judic ial SEM trânsito em julgado, cuja sentença 
autorize a suspensão da exigibi l idade de parte do valor das 
contribuições, decorrente da exclusão do ICMS deve observar o 
seguinte: 
a) proceder à apuração normal das contribuições conforme a legislação 
apl icável,  inclusive considerando a parcela que esteja com 
exigibil idade suspensa; e 
b) deve, no Registro "1010 - Processo Referenciado - Ação Judicial",  
fazer constar no Campo 06 (DESC_DEC_JUD) deste Registro a parcela 
das contribuições com exigibi l idade suspensa, a qual deve ser 
igualmente destacada e informada em DCTF; 
c) a contar do período de apuração janeiro/2020, a parcela das 
contribuições com exigibi l idade suspensa também deverá ser detalhada 
no Registro f i lho 1011 - Detalhamento das Contribuições com 
Exigibi l idade Suspensa (subtópico 4.2.1  ); 
b) após o trânsito em julgado: de acordo com o Parecer SEI nº 
7.698/2021/ME, a PGFN orienta como dar cumprimento à decisão do 
STF, no que diz respeitos aos seus aspectos incontroversos, 
estabelecendo que: 
b.1) em relação às receitas auferidas a partir de 16.03.2017, o valor 
do ICMS destacado nas correspondentes notas f iscais  de vendas não 
integram a base de cálculo do PIS-Pasep e da Cofins, 
independentemente de a pessoa jurídica ter protocolado ou não ação 
judicial;  e 
b.2) em relação às receitas auferidas até 15.03.2017, o valor do ICMS 
destacado nas correspondentes notas f iscais  de vendas não integram a 
base de cálculo do PIS-Pasep e da Cofins, exclusivamente no caso de a 
pessoa jurídica ter protocolado ação judicial até 15.03.2017. 
De acordo com o Guia Prático da EFD Contribuições - Versão 1.35, a 
pessoa jurídica que ainda não tenha efetuado os ajustes da base de 
cálculo do PIS-Pasep e da Cofins, com a exclusão da parcela do ICMS 
destacado em documento f iscal,  deverá efetuar esses ajustes mediante 
a transmissão da EFD-Contribuições:  
a) original: transmissão da EFD-Contribuições original  com os devidos 
ajustes caso não tenha efetuado a transmissão referente ao período; 
ou 
b) ret if icadora: retif icação da escrituração originalmente transmitida. 
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Veja os subtópicos 4.2.2.1 e 4.2.2.2 . 
IMPORTANTE: A data a ser adotada será aquela f ixada na sentença 
judicial transitada em julgado ou processo administrat ivo. 
  

DCTF 
  

 Para f ins de preenchimento da DCTF deve ser observado o seguinte: 
a) antes do trânsito em julgado: a pessoa jurídica beneficiár ia ou 
autora de ação judic ial SEM trânsito em julgado, cuja sentença 
autorize a suspensão da exigibi l idade de parte do valor das 
contribuições, decorrente da exclusão do ICMS, apurou as 
contribuições normalmente e informou os respectivos valores e a 
suspensão da exigibil idade do crédito tr ibutár io na EFD-Contribuições. 
Feito isso, o contribuinte deverá demonstrar a parcela das 
contribuições com exigibi l idade suspensa, devendo ser igualmente 
destacada e informada em DCTF; 
b) após o trânsito em julgado: o contribuinte efetuará os ajustes da 
base de cálculo do PIS-Pasep e da Cofins, com a exclusão da parcela 
do ICMS destacado em documento f iscal,  devendo efetuar esses 
ajustes mediante a transmissão da EFD-Contribuições,  original ou 
retif icadora, bem como a DCTF. 
  

Reconhecimento do 
crédito na 
contabil idade 
  

 O montante do crédito tr ibutário de períodos anteriores ao 
reconhecimento do direito à exclusão do ICMS da base de cálculo das 
referidas contribuições, garantido às pessoas jurídicas com decisão 
judicial transitada em julgado, independentemente de serem com base 
no imposto destacado na nota f iscal  ou o efetivamente recolhido, deve 
ser reconhecido contabi lmente. 
O item 33 do Pronunciamento Técnico CPC 25 - Provisões, Passivos 
Contingentes e Ativos Cont ingentes estabelece que os ativos 
contingentes não devem ser reconhecidos nas demonstrações 
contábeis, uma vez que pode se tratar de resultado que nunca venha a 
ser realizado. Entretanto, quando a realização do ganho é 
praticamente certa, como é o caso das empresas que possuem decisão 
judicial transitado em julgado, o ativo relacionado não é um ativo 
contingente e o seu reconhecimento é adequado. 
Portanto, a partir  da sentença transitada em julgado os créditos da 
Cofins e do PIS-Pasep decorrentes da exclusão do ICMS da base de 
cálculo das contribuições apurados devem ser registrados 
contabilmente, conforme os lançamentos sugeridos a seguir: 
I. Pelo reconhecimento do crédito - Valor principal 
D - PIS-Pasep a Recuperar (Ativo Circulante) 
D - Cofins a Recuperar (Ativo Circulante) 
C - Receita recuperação ref . Pagamento indevido (Conta de Resultado) 
II. Reconhecimento dos juros (Selic  ou outro índice definido na 
sentença judicial) 
D - PIS-Pasep a Recuperar (Ativo Circulante) 
D - Cofins a Recuperar (Ativo Circulante) 
C - Receita f inanceira Sel ic  (Conta de Resultado) 
IMPORTANTE: 
(1) A valoração do crédito será pela Selic  acumulada ou outro índice 
definido na sentença judic ial. 
(2) Os créditos tr ibutár ios supramencionados devem ser reconhecidos 
em contas de resultado e não como ajustes de exercíc ios anteriores. 
Somente devem ser considerados como ajustes de exercícios anteriores 
quando decorrer de efeitos da mudança de critér io contábil , ou da 
retif icação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que 
não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, nos termos do 

art. 176 , § 1º da Lei nº 6.404/1976 , Veja mais sobre o assunto 
no procedimento: Exclusão do ICMS da base de cálculo da 

Cofins e do PIS-Pasep - Aspectos contábeis  
Conclui-se, portanto, não se trata de ajustes de exercícios anter iores, 
pois ainda dependia da def inição do STF quanto à modulação dos 
efeitos. Além disso, a vinculação do fisco à decisão do STF se 
concretizou após a publ icação do Parecer SEI nº 7.698/2021/ME, cujo 
teor consta no site da RFB, no rol das decisões que vinculam à RFB. 
Nessa l inha, após a constituição dos créditos a serem recuperados com 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?guid=I54D3FE688AC79162E05330B5DE0AB9B7&nota=0&tipodoc=3&esfera=FE&ls=2&index=13#pcir-011551-4.2.2.1
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?guid=I54D3FE688AC79162E05330B5DE0AB9B7&nota=0&tipodoc=3&esfera=FE&ls=2&index=13#pcir-011551-4.2.2.2
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B6404%2B1976@art176#fe%2Blei%2B6404%2B1976@art176
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B6404%2B1976#fe%2Blei%2B6404%2B1976
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcct-011938#pcct-011938
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcct-011938#pcct-011938


a ret if icação das escriturações e declarações, na contabi l idade o 
entendimento é de que tais valores serão lançados diretamente no 
resultado do exercíc io: 
  

Tratamento 
tr ibutário  
  

 I. Tratamento aplicável ao valor principal recuperado 
a) Lucro real: os valores recuperados relat ivo ao pr incipal de PIS-
Pasep e Cofins e reconhecidos na contabil idade serão computados na 
determinação do lucro real de no resultado ajustado se, em períodos 
anteriores, t iverem sido computados como despesas dedutíveis do 
lucro real e da base de cálculo da CSL. Portanto, não serão 
computados se o contribuinte não os tiver deduzidos na determinação 
do imposto ou da contribuição, ou se forem recuperação de 
custos/despesas de período apuração que a pessoa jurídica tem se 
submetido à tr ibutação pelo Lucro presumido ou arbitrado, já que 
nesse regime não há que se falar dedução de custos e despesas. 
b) Lucro presumido ou arbitrado: conforme determina a legislação do 
Imposto de Renda, os valores recuperados, correspondentes a custos e 
despesas deverão ser adic ionados ao lucro presumido ou arbitrado 
para determinação do Imposto de Renda e da CSL, salvo se o 
contribuinte comprovar não os ter deduzido em período anterior no 
qual tenha se submetido ao regime de tr ibutação com base no lucro 
real ou que se refiram a período no qual tenha se submetido ao regime 
de tr ibutação com base no lucro presumido ou arbitrado. 
(Lei nº 9.430/1996  , art . 53 ; Instrução Normativa RFB 
nº 1.700/2017  , art. 215 , IV; RIR/2018 , art. 441 , II; Solução 
de Consulta Cosit  nº 109/2020  )II. Tratamento aplicável à 
receita financeira (juros Selic) 
-            IRPJ e CSL  
a) Lucro real: os juros incidentes sobre o indébito tr ibutário 
recuperado é receita nova e, sobre ela, incidem o IRPJ, a CSL, a Cofins 
e a Contribuição para o PIS-Pasep. 
Para f ins de determinação do Lucro real e do resultado ajustado, tais 
valores serão computados quando do seu reconhecimento pelo regime 
de competência com a sua constituição do crédito com as devidas 
retif icações com o seu reconhecimento na contabil idade, bem como na 
sua valoração mensal. 
b) Lucro presumido: no lucro presumido os juros equivalentes à taxa 
referencial do Selic, para t ítulos federais, relat ivos a impostos e 
contribuições a serem restituídos ou compensados serão acrescidos à 
base de cálculo do IRPJ e CSL, isto é, após apl icação da presunção 
como demais receitas. 
(Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017  , art. art . 215 , § 3º, I, 
"d") 
-            PIS-Pasep e Cofins 
O PIS-Pasep e Cofins no regime: 
a) não cumulativo:  as receitas f inanceiras são tr ibutadas mediante a 
apl icação das alíquotas de 0,65% e de 4%, respectivamente,  conforme 

previsto no Decreto nº 8.426/2015 , art. 1º ; 
b) cumulativo: a receita f inanceira gerada pela valoração não será 
tr ibutada, pois nesse regime para efeito de base de cálculo das 
contribuições só é considera a receita bruta, do objeto ou da atividade 
da pessoa jurídica (Lei nº 9.718/1998 , art. 3º ). 
  

Restituição e 
compensação 
  

 Após o trânsito em julgado reconhecendo o crédito decorrente da 
exclusão do PIS-Pasep e da Cofins e feitas as retif icações da EFD-
Contribuições e da DCTF, o indébito tr ibutário estará apto para o 
pedido de restituição ou compensação, observando-se que: 
a) a compensação deve ser precedida da habil itação do crédito, nos 

termos dos arts. 100 a 108 da Instrução Normativa RFB 
nº 2.055/2021  ; 
b) a rest ituição (em dinheiro) será via precatório apenas. 
Para f ins de valoração dos créditos oriundos de ação judicial Pedido 
Eletrônico de Restituição ou da Declaração de Compensação, será 
atualizado na forma prevista na legis lação tr ibutária federal (acréscimo 
de juros Selic) ou, quando for o caso, na forma prevista na decisão 
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judicial que reconheceu o direito creditório (Instruções de 
Preenchimento da PER/DCOMP - veja o tópico 5 ). 
IMPORTANTE: A valoração dos créditos continuará mensalmente pelo 
regime de competência e cessará quando da restituição dos valores ou 
com a sua uti l ização na compensação de débitos. 
  

 

Empresas COM ação judicial transitada em julgado 

Tem direito à 
exclusão?  
  

Sim. 
  

Exclusão de 
períodos 
retroativos? 
  

Sim. Desde 15.03.2017. 
ATENÇÃO: Antes de prosseguir veja o subtópico 2.2.3 . 
  

Exclusão em 
períodos futuros? 
  

Sim. Em relação às receitas auferidas a partir de 16.03.2017, o valor 
do ICMS destacado nas correspondentes notas f iscais  de vendas não 
integram a base de cálculo do PIS-Pasep e da Cofins, 
independentemente de a pessoa jurídica ter protocolado ou não ação 
judicial. 
  

EFD-Contribuições  
  

Conforme orientação da RFB com a publicação da versão 1.35 do Guia 
Prático da EFD-Contribuições, a partir da modulação dos efeitos o 
contribuinte pode ajustar a base de cálculo do PIS-Pasep e da Cofins 
com a exclusão do ICMS destacado na nota f iscal e ret if icar a 
escrituração conforme orientações de cada registro e campo 
mencionados diretamente EFD-Contribuições, conforme a Seção 12 do 
guia (veja os subtópicos 2.2.3 e 5.3 ). 
  

DCTF 
  

Feita a retif icação da EFD-Contribuições, o contribuinte também 
precisa retif icar a DCTF, que originalmente foi apresentada com os 
valores dos débitos de PIS-Pasep e Cofins a maior para informação do 
valor correto do débito após a exclusão do ICMS da base de cálculo. 
Na DCTF dentro da subf icha "Pagamento do débito", na hora de 
preencher o Darf , o documento será preenchido exatamente como foi 
pago e no campo valor pago do débito, o valor correto do débito 
conforme informado na subficha anter ior "Valor pago do débito" com 
isso, o contribuinte irá reduzir o valor do débito e a declaração 
permanecerá com a informação do Darf e o que foi pago do débito 
gerando, portanto, um crédito para cada período de apuração 
pretendido, observando o prazo prescric ional desde a data de 
modulação dos efeitos, ou seja, 16.03.2017. 
  

Reconhecimento do 
crédito na 
contabil idade 
  

Após a demonstração dos valores efetivamente recolhidos a maior, 
após a retif icação da EFD-Contribuições e da DCTF ficará evidenciado 
o crédito que será lançado na contabi l idade, conforme os lançamentos 
sugeridos a seguir: 
I. Pelo reconhecimento do crédito - Valor principal 
D - PIS-Pasep a Recuperar (Ativo Circulante) 
D - Cofins a Recuperar (Ativo Circulante) 
C - Receita recuperação ref . Pagamento indevido (Conta de Resultado) 
II. Reconhecimento dos juros Selic 
D - PIS-Pasep a Recuperar (Ativo Circulante) 
D - Cofins a Recuperar (Ativo Circulante) 
C - Receita Financeira - Sel ic (Conta de Resultado) 
IMPORTANTE: 
(1) A valoração do crédito será pela Selic  acumulada, desde o 
pagamento a maior (receita f inanceira). 
(2) Os créditos tr ibutár ios supramencionados devem ser reconhecidos 
em contas de resultado e não como ajustes de exercíc ios anteriores. 
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Somente devem ser considerados como ajustes de exercícios 
anteriores quando decorrer de efeitos da mudança de critério contábil , 
ou da ret if icação de erro imputável a determinado exercício anterior, e 
que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes,  nos termos do 

art. 176 , § 1º da Lei nº 6.404/1976 , Veja mais sobre o assunto: 
Exclusão do ICMS da base de cálculo da Cofins e do PIS-
Pasep - Aspectos contábeis  
Portanto, não se trata de ajustes de exercíc ios anter iores, pois ainda 
dependia da def inição do STF quanto à modulação dos efeitos. Além 
disso, a vinculação do f isco à decisão do STF se concretizou após a 
publicação do Parecer SEI nº 7.698/2021/ME, cujo teor consta no site 
da RFB, no rol das decisões que vinculam à RFB. Nessa l inha, após a 
constituição dos créditos a serem recuperados com a retif icação das 
escriturações e declarações, na contabi l idade o entendimento é de que 
tais valores serão lançados diretamente no resultado do exercício. 
  

Tratamento 
tr ibutário  
  

I. Tratamento tr ibutário do valor principal recuperado 
a) Lucro real: os valores recuperados relat ivo ao pr incipal de PIS-
Pasep e Cofins e reconhecidos na contabil idade serão computados na 
determinação do lucro real de no resultado ajustado se, em períodos 
anteriores, t iverem sido computados como despesas dedutíveis do 
lucro real e da base de cálculo da CSL. Portanto, não serão 
computados se o contribuinte não os tiver deduzidos na determinação 
do imposto ou da contribuição, ou se forem recuperação de 
custos/despesas de período apuração que a pessoa jurídica tem se 
submetido à tr ibutação pelo Lucro presumido ou arbitrado, já que 
nesse regime não há que se falar dedução de custos e despesas. 
b) Lucro presumido ou arbitrado: conforme determina a legislação do 
Imposto de Renda, os valores recuperados, correspondentes a custos e 
despesas deverão ser adic ionados ao lucro presumido ou arbitrado 
para determinação do Imposto de Renda e da CSL, salvo se o 
contribuinte comprovar não os ter deduzido em período anterior no 
qual tenha se submetido ao regime de tr ibutação com base no lucro 
real ou que se refiram a período no qual tenha se submetido ao 
regime de tr ibutação com base no lucro presumido ou arbitrado. 
(Lei nº 9.430/1996  , art . 53 ; Instrução Normativa RFB 
nº 1.700/2017  , art. 215 , IV; RIR/2018 , art. 441 , II; Solução 

de Consulta Cosit  nº 109/2020  ) 
II. Tratamento aplicável à receita f inanceira (Juros Selic) 
-            IRPJ e CSL  
a) Lucro real: os juros incidentes sobre o indébito tr ibutário 
recuperado é receita nova e, sobre ela, incidem o IRPJ, a CSL, a 
Cofins e a Contribuição para o PIS-Pasep. 
Para f ins de determinação do Lucro real e do resultado ajustado, tais 
valores serão computados quando do seu reconhecimento pelo regime 
de competência com a sua constituição do crédito com as devidas 
retif icações com o seu reconhecimento na contabil idade, bem como na 
sua valoração mensal. 
b) Lucro presumido: no lucro presumido os juros equivalentes à taxa 
referencial do Selic, para t ítulos federais, relat ivos a impostos e 
contribuições a serem restituídos ou compensados serão acrescidos à 
base de cálculo do IRPJ e CSL, isto é, após apl icação da presunção 
como demais receitas. 
(Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017  , art. art . 215 , § 3º, I, 
"d") 
-            PIS-Pasep e Cofins  
O PIS-Pasep e Cofins no regime: 
a) não cumulativo: as receitas f inanceiras são tr ibutadas mediante a 
apl icação das alíquotas de 0,65% e de 4%, respectivamente,  conforme 

previsto no Decreto nº 8.426/2015 , art. 1º ; 
b) cumulat ivo: a receita f inanceira gerada pela valoração não será 
tr ibutada, pois nesse regime para efeito de base de cálculo das 
contribuições só é considera a receita bruta, do objeto ou da atividade 
da pessoa jurídica (Lei nº 9.718/1998 , art. 3º ). 
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Restituição e 
compensação 
  

Após as retif icações da EFD-Contribuições e da DCTF, o indébito 
tr ibutário estará apto para o pedido de restituição ou compensação, 
mediante a apresentação da Declaração de compensação, por meio do 
programa PER/DCOMP ou, na impossibil idade de sua util ização, 
mediante o formulário Pedido de Restituição ou de Ressarcimento, ou 
da Declaração de Compensação, conforme o caso, nos termos dos 

arts. 8º e 64 da Instrução Normativa RFB nº 2.055/2021 (veja o 
tópico 5 ). 
Para f ins de valoração dos créditos relat ivos a tr ibuto administrado 
pela RFB, passível  de restituição ou de reembolso, será restitu ído, 
reembolsado ou compensado com o acréscimo de juros equivalentes à 
taxa referencial  do Sistema Especial  de Liquidação e de Custódia 
(Selic) para títulos federais, acumulados mensalmente, tendo como 
termo inicial no caso de pagamento indevido ou a maior, o mês 
subsequente ao do pagamento e de juros de 1% no mês em que 

(Instrução Normativa RFB nº 2.055/2021  , art. 148 e 149 ): 
a) a quantia for disponibi l izada ao sujeito passivo; 
b) houver a entrega da declaração de compensação ou for efetivada a 
compensação na GFIP; ou 
c) for considerada efetuada a compensação de ofício, conforme a data 

definida nos incisos I a IV do art. 96 da Instrução Normativa RFB 
nº 2.055/2021  . 
Portanto, a partir  desse momento a valoração dos créditos continuará 
mensalmente pelo regime de competência e cessará quando da 
restituição dos valores ou com a sua uti l ização na compensação de 
débitos. 
  

 

 

. 
Retornar ao Sumário  

2. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 

O STF julgou o mérito de tema com repercussão geral em 15.03.2017, pelo acórdão 
do Recurso Extraordinário (RE) nº 574.706 PR, concluindo, em síntese, que o ICMS 

não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS-Pasep e da Cofins. 

Em sede de Embargos de Declaração, o STF decidiu em 13.05.2021, por maioria de 
votos, sobre questões importantes suscitadas  a teor do RE nº 574.706, no sentido 

de que o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS -Pasep 
e da Cofins. Em síntese: 

 
a) ICMS a ser excluído: o ICMS a ser excluído da base de cálculo da contribuição 

PIS-Pasep e da Cofins é o destacado na nota fiscal (e não o recolhido);  

 
b) modulação dos efeitos: o julgado RE nº 574.706 produz efeitos após 15.03.2017 

(data do julgamento da tese com repercussão geral).  
 

Vale ressaltar que, conforme o voto da relatora Ministra Cármen Lúcia:  

[...] a atual incidência da sistemática de repercussão geral, com efeitos erga omnes 
e vinculante aos órgãos da Administração Pública e ao Poder Judiciário, recomenda 

o balizamento dos efeitos do que decidido neste processo, para preservar a 
segurança jurídica dos órgãos fazendários, ressalvados os casos ajuizados até a 

data da sessão de julgamento, em 15.03.2017. Admissível a produção de efeitos 
retroativos para os cidadãos que tinham questionado judicial ou 

administrativamente a exação, até a data daquela sessão  de julgamento. 

 

 Notas  
(1) A repercussão geral reconhecida pelo STF determina a suspensão do 

processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que 
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versem sobre a questão e tramitem no território nacional (Lei 

nº 13.105/2015  , art. 1.035 , § 5º - Código de Processo 

Civil - CPC ). 

(2) O STF poderá, de ofício ou por provocação, aprovar súmula determinando que 

o ADI terá eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder 

Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal (  CF/1988 , 

art. 103-A; Lei nº 9.868/1999  , art. 28 ), observando-se o seguinte: 

a) vinculará os julgamentos futuros das Turmas ou do Pleno do STF ou, ainda, 

monocraticamente (RISTF, arts. 101 e 103);  
b) a tese de repercussão geral da decisão do STF que declarou a 

inconstitucionalidade não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças 

anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que isso ocorra, será 
indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da 

ação rescisória própria, nos termos do art.  966 do CPC , observado o respectivo 

prazo decadencial.  

(3) De acordo com o CPC , na hipótese de alteração de jurisprudência oriunda de 

julgamento de casos repetitivos, como é o caso em tela, pode haver modulação dos 

efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.  

A declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante 
em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, 

estadual e municipal.  
Ao declarar a inconstitucional idade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões 

de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o STF, por maioria 

de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos da declaração de 
inconstitucionalidade ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito 

em julgado (efeito ex tunc), ou de outro momento que venha a ser fixado. Conclui -
se, portanto, que, no caso da modulação dos efeitos dessa decisão, o STF poderia 

determinar que os efeitos fossem retroativos à data da decisão ou não, ou, ainda, 

impor l imitações quanto à decisão.  
 

. 
Retornar ao Sumário  

2.1 Procedimentos ANTES da modulação dos efeitos  

Antes da modulação dos efeitos do STF, o Guia Prático da EFD Contribuições - 
Versão 1.31: Atualização em 29/04/2019, trouxe observações importantes sobre os 

efeitos das decisões judiciais, em relação a exclusão do ICMS da base de cálculo 
do PIS-Pasep e da Cofins, como segue: 

"O acórdão do julgamento do RE nº 574.706 PR, finalizado em 15/03/2017, cuja 

ementa estabelece a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins, por 
ter sido realizado sob o rito de Repercussão Geral, nos termos do art. 543-B da Lei 

nº 5.869, de 1973, somente vincula a Secretaria da Receita Federal à citada 
decisão, inclusive quanto a sua operacionalidade e periodicidade 

alcançada (modulação dos efeitos), após a manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, conforme expressa disposição do art. 19 da Lei 

nº 10.522, de 2002, fato este, até o momento, não ocorrido."  

A manifestação da PGFN sobre a modulação dos efeitos ocorreu somente em 
24.05.2021, com a aprovação do Parecer SEI nº 7.698/2021/ME, por meio do 

Despacho nº 246 - PGFN-ME (veja o subtópico 2.2 ). 

Dessa forma, de acordo com as orientações da RFB, antes da modulação dos efeitos 

em face do RE nº 574.706/PR, do STF, o contribuinte teve que observar o 
seguinte: 

 

a) ação judicial transitada em julgado, ou decisão judicial: o teor da sentença 
será aplicado em relação aos fatos geradores a que se refere a escrituração;  
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b) ação judicial sem trânsito em julgado: se a sentença autorizar a suspensão 

da exigibilidade nas hipóteses a seguir, deve o contribuinte  proceder à apuração 

das contribuições conforme a legislação aplicável, inclusive considerando a 
parcela que esteja com exigibil idade suspensa, indicando na EFD -Contribuições, no 

Registro 1010 - Processo Referenciado - Ação Judicial, fazendo constar no Campo 
06 (DESC_DEC_JUD) deste registro a parcela  das contribuições com exigibilidade 

suspensa, a qual deve ser igualmente destacada e informada em DCTF:  

 
b.1) suspensão de parte do valor das contribuições, decorrente da exclusão do ICMS 

incidente na operação de venda de bens e/ou serviços (de transporte s e 
comunicações); ou 

 
b.2) suspensão de outra matéria julgada;  

 

 
c) sem ação judicial: esses contribuintes tiveram que aguardar a modulação dos 

efeitos, momento em que seria definido a partir de quando e quem seria afetado 
pela decisão. Para esses casos , a orientação era para que o contribuinte procedesse 

à apuração das contribuições conforme a legislação aplicável, por falta de previsão 

legal. Portanto, as empresas que não tinham ação judicial, não podiam excluir o 
ICMS da base do PIS-Pasep e da Cofins, ANTES da publicação do Parecer SEI nº 

7.698/2021/ME. 
 

 Notas  
(1) Antes da modulação dos efeitos, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), 

por meio da Solução de Consulta Interna Cosit nº 13/2018, orientou quanto aos 
procedimentos a serem adotados apenas para as pessoas jurídicas que tivessem 

decisões judiciais transitadas em julgado, com a expressa orientação de que deve 
ser excluído o valor mensal do ICMS a recolher (ou ICMS devido) -, cujo 

entendimento foi superado na modulação dos efeitos pelo  STF e pelo Parecer SEI 

nº 7.698/2021/ME, aprovado pelo Despacho nº 246 - PGFN-ME, que concluiu pela 
exclusão da base de cálculo das contribuições do ICMS destacado na nota fiscal. A 

teor dessa solução de consulta, os procedimentos a serem adotados serviam  apenas 
aos contribuintes que não indicaram na ação judicial qual ICMS deve ser excluído, 

observando-se que os critérios para exclusão foram lá definidos.  

A RFB também estabeleceu, por meio da Instrução Normativa RFB 

nº 1.911/2019  , que, para fins de cumprimento das decisões judiciais 

transitadas em julgado que versem sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo da 
contribuição para o PIS-Pasep e da Cofins, o montante a ser excluído da base de 

cálculo mensal das contribuições é o valor mensal do ICMS a recolher - cujo 
entendimento foi superado na modulação dos efeitos pelo STF e pelo Parecer SEI 

nº 7.698/2021/ME, aprovado pelo Despacho nº 246 - PGFN-ME, que concluiu pela 

exclusão da base de cálculo das contribuições do ICMS destacado na nota fiscal.  
No caso de ação judicial em que haja a especificação, de f orma analítica e objetiva, 

que deve ser excluído da base de cálculo das contribuições o ICMS destacado, o 
contribuinte deve seguir essa orientação, considerando-se que a decisão judicial 

não pode ser descumprida. 

(2) A contar do período de apuração janeiro de 2020, ao informar um dos códigos 
de 12 a 19 no campo 5 deste registro, deve a pessoa jurídica proceder à apuração 

das contribuições conforme a legislação aplicável, inclusive considerando a parcela 
que esteja com exigibilidade suspensa e, detalhar no Registro filho "1011 - 

Detalhamento das Contribuições com Exigibilidade Suspensa" a parcela das 
contribuições com exigibilidade suspensa, a qual deve ser igualmente destacada e 

informada em DCTF. 
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(Lei nº 9.868/1999 , arts. 27 e 28 , parágrafo único; Lei 

nº 13.105/2015  , art. 927 , § 3º; Instrução Normativa RFB 

nº 2.058/2021 , art. 33 ; Instrução Normativa RFB nº 1.911/2019  , 

art. 27 , parágrafo único; Guia Prático da EFD Contribuições - versão 1.35) 

 

. 
Retornar ao Sumário  

2.2 Procedimentos APÓS a modulação dos efeitos  

Importante 
(1) Conforme os termos do Parecer SEI nº 7.698/2021/ME, aprovado pelo Despacho nº 

246/2021 - PGFN-ME, a PGFN se antecipou com o intuito de iniciar a adequação, 

normativa e procedimental, para o cumprimento da tese fixada no julgamento do STF no 

RE nº 574.706/PR. Julgamento do Tema nº 69 de Repercussão Geral, sobre a exclusão do 

ICMS da base de cálculo do PIS-Pasep e da Cofins. Nessa primeira oportunidade, a PGFN 

informou sobre as orientações que são inequívocas, as quais já podem ser extraídas do 

julgado, para que seja, doravante, adequadamente refletida em todos os procedimentos 

pertinentes pela Administração Tributária federal, sem prejuízo de esclarecimentos 

complementares por ocasião da publicação do acórdão. De acordo com o referido Parecer, 

todos os procedimentos, rotinas e normativos relativos à cobrança do PIS-Pasep e da 

Cofins a contar do dia 16.03.2017 deverão ser ajustados, em relação a todos os 

contribuintes, considerando a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS destacado em 

notas fiscais na base de cálculo dos referidos tributos. 

 

Ressalta-se que, de acordo com o Parecer PGFN/CDA nº 2.025/2011, a PGFN definirá, 

em ato normativo próprio, rotinas e procedimentos facilitados para que sejam 

identificadas as inscrições passíveis de revisão, bem como para impedir a realização de 

inscrições em dívida ativa da União que sejam insuscetíveis de defesa em juízo, 

especialmente em face de tese julgada nos moldes do art. 1.035, § 5º, da Lei 

nº 13.105/2015  - CPC . 

 

(2) A PGFN e a RFB devem obedecer aos procedimentos e aos prazos previstos na 

Portaria PGFN/RFB nº 1/2014 , acerca das matérias de interesse da Fazenda Nacional 

submetidas pelo STF, onde estão definidas a competências de cada órgão: 

 

a) PGFN: a PGFN cientificará a RFB por meio de Nota Explicativa acerca das matérias 

de interesse da Fazenda Nacional submetidas pelo STF e comunicará os julgamentos 

desfavoráveis à Fazenda Nacional, bem como a inclusão na lista de dispensa de contestar 

e recorrer. A Nota Explicativa conterá também orientações sobre eventual 

questionamento feito pela RFB e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, 

informando sobre a existência de pedido de modulação de efeitos; 

 

b) RFB: a vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos 

sob a sistemática de repercussão geral ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que 

se refere a letra "a" supra e, havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN 

também comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o momento em que a nova 

interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados 

e aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação. 

 

(3) Nos termos do item 154 do Parecer PGFN/CDA nº 2.025/2011, caso o entendimento 
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firmado pelo STF ou pelo STJ, na forma do art. 543-B ou do art. 543-C 

do CPC (atualmente disposto no art. 1.035 do novo CPC ) conclua no sentido de ser 

indevido determinado montante de natureza tributária ou não tributária, ou algum 

acréscimo sobre ele incidente, cumpre à PGFN: 

 

a) deixar de realizar a inscrição em dívida ativa da União e o ajuizamento das execuções 

fiscais em relação aos valores considerados indevidos; 

 

b) promover, conforme o caso, o cancelamento ou a retificação das inscrições já 

efetuadas, excluindo o montante reputado indevido pelos Tribunais Superiores; 

 

c) solicitar, após as providências da letra "b" supra, a desistência total ou parcial da 

execução fiscal, devendo, nesse último caso, solicitar o seu prosseguimento apenas com 

relação aos valores remanescentes. Deve-se pugnar, ainda, pelo afastamento da 

condenação em honorários advocatícios, aplicando-se, por analogia, o entendimento 

consignado no Parecer PGFN/CRJ nº 891/2010. 
Pela regra geral, quaisquer alterações de base de cálculo, de alíquotas ou de 

tratamento tributário (CST) diversos dos definidos pela legislação tributária, só são 

aplicáveis à escrituração se não houver l imitação temporal dos efeitos da sentença 
judicial, assim, faz-se necessário que a ação judicial tenha transitado em julgado 

bem como a decisão judicial seja  aplicável em relação aos fatos geradores a que se 
refere a escrituração. 

Em razão da decisão dos Embargos Declaratórios opostos pela Fazenda Nacional no 

RE 574.706/PR, a PGFN aprovou o Parecer SEI nº 7.698/2021/ME, por meio do 
Despacho nº 246 - PGFN-ME, com a finalidade orientar a Administração Tributária, 

em relação a todos os seus procedimentos, e sem prejuízo do fluxo previsto na 

Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1/2014 . 

Por esse ato, ficou definido que: 
 

(...) 

 
"13. Diante disso, indispensável, ante os valores sopesados por ocasião da análise 

da modulação de efeitos, que todos os procedimentos, rotinas e normativos 
relativos à cobrança do PIS e da COFINS a partir do dia 16 de março de 

2017 sejam ajustados, em relação a todos os contribuintes, considerando 

a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS destacado em notas fiscais na 
base de cálculo dos referidos tributos.  

 
14. Essa orientação é relevante para que a Secretaria Especial da Receita Federal 

passe a observar, quanto ao tema, o teor art.  19-A , III e § 1º da Lei 

nº 10.522/2002  , de maneira que não mais sejam constituídos créditos 

tributários em contrariedade à referida determinação do Supremo Tribunal 

Federal, bem como que sejam adotadas as orientações da Suprema Corte para fins 
de  revisão de ofício de lançamento e repetição de indébito no âmbito 

administrativo.  
 

15. Essa medida visa a reforçar o absoluto compromisso da Administração Tributá ria 

com a Constituição Federal e com o Estado Democrático de Direito e 

garante máxima efetividade ao comando da Suprema Corte, de sorte 

que, independentemente de ajuizamento de demandas judiciais, a todo e 
qualquer contribuinte seja garantido o direito de reaver, na seara 

administrativa, valores que foram recolhidos indevidamente."  
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De acordo com o referido Parecer, conclui -se que caberá à Administração Tributária 

Federal observar, em relação a todos os seus procedimentos:  

Exclusão do ICMS da base 
de cálculo do PIS-Pasep e 
da Cofins  
  

Conforme decidido pelo STF, por ocasião do julgamento do Tema 
69 da Repercussão Geral, "o ICMS não compõe a base de cálculo 
para incidência do PIS e da Cofins". 
  

ICMS destacado na NF 
  

O ICMS que não compõe a base de cálculo da contribuição do 
PIS e da Cofins é o destacado nas notas f iscais. 
  

Efeitos retroativos 
  

Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da 
Cofins devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações 
judiciais e administrat ivas protocoladas até (inclusive) 
15.03.2017. 
  

Efeitos futuros 
  

Não mais serão constituídos créditos tr ibutários. 
  

Recuperação dos valores 
recolhidos indevidamente  
  

Independentemente de ajuizamento de demandas judiciais, a 
todo e qualquer contribuinte será garantido o direito de reaver, 
na seara administrat iva, os valores recolhidos indevidamente 
(veja o tópico 4). 
  

Revisão de débitos  
  

Deverão ser adotados procedimentos para revisão de ofício de 
lançamento e repet ição de indébito no âmbito administrativo. 
  

 

. 
Retornar ao Sumário  

2.2.1 Empresas SEM AÇÃO JUDICIAL 

De acordo com o Guia Prático da EFD Contribuições - Versão 1.35: Atualização em 
18.06.2021, "com a edição do Parecer SEI nº 7.698/2021/ME, a PGFN já explicita 

as orientações preliminares a serem observadas no cumprimento da decisão do STF, 

no que diz respeitos aos seus aspectos incontroversos, estabelecendo que:  
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"  
Portanto, conclui-se que a exclusão do ICMS da base do PIS-Pasep e da 

Cofins aplica-se a todos os contribuintes, mesmo aqueles sem ação 

judicial, isso porque foi reconhecida a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS 
destacado em notas fiscais na base de cálculo dos referidos tribu tos, observando-

se que: 
 

a) foram incluídas na modulação dos efeitos do STF, retroativamente a 16.03.2017;  

 
b) fazem jus à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS-Pasep e da Cofins de 

períodos futuros, tendo em vista que a Receita Federal não constitu irá créditos 
tributários; 

 
c) poderão reaver os valores recolhidos indevidamente, na seara administrativa, 

sem ação judicial (veja sobre o Pedido de restituição ou compensação do crédito - 

tópico 4). 
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Veja também o Importante - subtópico 2.2.  

 

(Parecer PGFN nº 14.483/2021  , itens 46 e 47; Parecer SEI nº 

7.698/2021/ME; Despacho nº 246/2021 - PGFN-ME; Parecer PGFN/CDA nº 

2.025/2011; Guia Prático da EFD Contribuições - Versão 1.35: Atualização em 
18.06.2021) 

. 
Retornar ao Sumário  

2.2.1.1 Débitos inscritos em dívida ativa  

O Parecer PGFN nº 14.483/2021 (Parecer SEI nº 14.483/2021/ME), orienta 

que os impactos do Tema nº 69 de repercussão geral nas inscrições em dívi da ativa 

da União (DAU) também devem observar a modulação dos efeitos do julgado pelo 
STF. 

Inexistindo discussão administrativa ou judicial:  

 
a) os valores inscritos cujos fatos geradores ocorreram até 15.03.2017 permanecem 

hígidos; 
 b) os valores inscritos cujos fatos geradores ocorreram a partir de 

16.03.2017 deverão ser decotados, excluindo-se o ICMS destacado da base de 

cálculo do PIS-Pasep e da Cofins. 
 

(Parecer PGFN nº 14.483/2021 , itens 46 e 47) 

 

. 
Retornar ao Sumário  

2.2.1.2 Passo a passo 

Após o Supremo Tribunal Federal (STF) reconhecer que o ICMS destacado nas notas 
fiscais não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS-Pasep e da Cofins e 

também a sua modulação dos efeitos desde 16.03.2017 com apreciação dos 

embargos opostos pela União, dúvidas têm sido recorrentes quanto aos efeitos 
tributários para quem tem créditos a restituir ou compensar em virtude da 

possibilidade do cálculo retroativo, conforme ratificado pelo Parecer SEI nº 
7.698/2021/ME. 

1º Passo: Retificação das apurações e da escriturações/declarações  
Conforme orientação da RFB com a publicação da versão 1.35 do Guia Prático da 

EFD-Contribuições, a partir da modulação dos efeitos o contribuinte pode ajustar a 

base de cálculo do PIS-Pasep e Cofins com a exclusão do ICMS destacado na nota 
fiscal e retificar a escrituração conforme orientações de cada registro e campo 

mencionados diretamente EFD-Contribuições seção 12 do referido guia.  
Feita a retificação da EFD-Contribuições, o contribuinte também precisa retificar a 

DCTF, que originalmente foi apresentada com os valores dos débitos de PIS -Pasep 

e Cofins a maior para informação do valor correto do débito após a exclusão do 
ICMS da base de cálculo. Na DCTF dentro da subficha "Pagamento do débito", na 

hora de preencher o Darf, o documento será preenchido exatamente como foi pago 
e no campo valor pago do débito, o valor correto do débito conforme in formado na 

subficha anterior "Valor pago do débito" com isso, o contribuinte irá reduzir o valor 

do débito e a declaração permanecerá com a informação do Darf e o que foi pago 
do débito gerando, portanto, um crédito para cada período de apuração pretendido , 

observando o prazo prescricional desde a data de modulação dos efeitos, ou seja, 
16.03.2017. 

2º Passo: Reconhecimento do crédito na contabilidade 
Após a demonstração dos valores efetivamente recolhidos a maior com as 

respectivas escriturações e decla rações retificadas, gera-se um crédito que será 

lançado na contabil idade. Não se trata de ajustes de exercícios anteriores, pois tal 
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conclusão dependia da definição do STF quanto à modulação dos efeitos e também 

a vinculação do fisco ao referido entendimento, que só veio após o Parecer SEI nº 

7.698/2021/ME. Essa decisão já consta no rol entre as decisões que vinculam à RFB 
(https://www.gov.br/receitafederal/).  

Nessa linha, após a constituição dos créditos a serem recuperados com a retificação 
das escriturações e declarações, na contabilidade o entendimento é de que tais 

valores serão lançados diretamente no resultado do exercício:  

No caso do reconhecimento dos valores relativo ao principal recuperados, conforme 
os lançamentos sugeridos a seguir:  

I. Pelo reconhecimento do crédito - Valor principal 
D - PIS-Pasep a Recuperar (Ativo Circulante)  

D - Cofins a Recuperar (Ativo Circulante)  
C - Receita recuperação ref. pagamento indevido (Conta de Resultado)  

II. Reconhecimento dos juros Selic  

D - PIS-Pasep a Recuperar (Ativo Circulante)  
D - Cofins a Recuperar (Ativo Circulante)  

C - Receita Financeira - Selic (Conta de Resultado) 

Importante 
(1) A valoração do crédito será pela Selic acumulada, desde o pagamento a maior 

(receita financeira). 
 

(2) Os créditos tributários supramencionados devem ser reconhecidos em contas de 
resultado e não como ajustes de exercícios anteriores. Somente devem ser 

considerados como ajustes de exercícios anteriores quando decorrer de efeitos da 

mudança de critério contábil,  ou da retificação de erro imputável a determinado 
exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, nos 

termos do art. 176 , § 1º da Lei nº 6.404/1976  , Veja mais sobre o assunto: 

 

Exclusão do ICMS da base de cálculo da Cofins e do PIS-
Pasep - Aspectos contábeis 

 
Portanto, não se trata de ajustes de exercícios anteriores, pois ainda dependia da 

definição do STF quanto à modulação dos efeitos. Além disso, a vinculação d o fisco 

à decisão do STF se concretizou após a publicação do Parecer SEI nº 
7.698/2021/ME, cujo teor consta no site da RFB, no rol das decisões que vinculam 

à RFB. Nessa linha, após a constituição dos créditos a serem recuperados com a 
retificação das escr iturações e declarações, na contabil idade o entendimento é de 

que tais valores serão lançados diretamente no resultado do exercício.  

 
3º Passo: Tratamento tributário dos valores referentes ao principal 

recuperados  
c.1) Lucro real: os valores recuperados relativo ao principal de PIS-Pasep e Cofins 

e reconhecidos na contabilidade serão computados na determinação do lucro real 

de no resultado ajustado se, em períodos anteriores, tiverem sido computados como 
despesas dedutíveis do lucro real e da base de cá lculo da CSLL. Portanto, não serão 

computados se o contribuinte não os ter deduzidos na determinação do imposto ou 
da contribuição, ou se forem recuperação de custos/despesas de período apuração 

que a pessoa jurídica tem se submetido à tributação pelo Lucr o presumido ou 
arbitrado, já que nesse regime não há que se falar dedução de custos e despesas;  

c.2) lucro presumido ou arbitrado: conforme determina a legislação do imposto de 

renda, os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas deverão se r 
adicionados ao lucro presumido ou arbitrado para determinação do imposto de 

renda e da contribuição social, salvo se o contribuinte comprovar não os ter 
deduzido em período anterior no qual tenha se submetido ao regime de tributação 

com base no lucro real ou que se refiram a período no qual tenha se submetido ao 

regime de tributação com base no lucro presumido ou arbitrado.  
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(Lei nº 9.430/1996 , art. 53 ; Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017  , 

art. 215 , IV; RIR/2018 , art. 441 , II; Solução de Consulta Cosit 

nº 109/2020 ) 

4º Passo: Para reconhecimento da valoração do crédito pela Selic já 

acumulada desde o pagamento a maior (receita financeira), conforme os 
lançamentos sugeridos a seguir: 

D - PIS a Recuperar (Ativo Circulante)  
D - Cofins a Recuperar (Ativo Circulante)  

C - Receita financeira - Selic (Conta de Resultado) 

Nos termos da Instrução Normat iva RFB nº 2.055/2021 , art. 148 e 149 , 

para fins de valoração dos créditos relativos a tributo administrado pela RFB, 

passível de restituição ou de reembolso, será restituído, reembolsado ou 
compensado com o acréscimo de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema 

Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulados 
mensalmente, tendo como termo inicial no caso de pagamento indevido ou a maior, 

o mês subsequente ao do pagamento e de juros de 1% (um por cento) no mês em 

que: 
I - a quantia for disponibilizada ao sujeito passivo;  

II - houver a entrega da declaração de compensação ou for efetivada  a 
compensação na GFIP; ou 

III - for considerada efetuada a compensação de ofício, conforme a data definida 

nos incisos I a IV do art. 96 da Instrução Normativa RFB nº 2.055/2021 . 

Portanto, a partir daí a valoração dos créditos continuará mensalmente pelo regime 

de competência e cessará quando da restituição dos valores ou com a sua uti liz ação 
na compensação de débitos.  

5º Passo: Tratamento da receita financeira decorrentes da valoração dos 
valores recolhidos indevidamente ou a maior 

·                      IRPJ e CSL 

a) lucro real: os juros incidentes sobre o indébito tributário recuperado é receita 
nova e, sobre ela, incidem o IRPJ, a CSL, a Cofins e a Contribuição para o PIS -

Pasep. Para fins de determinação do lucro real e do resultado ajustado, tais valores 
serão computados quando do seu reconhecimento pelo regime de competência com  

a sua constituição do crédito com as devidas retificações com o seu reconhecimento 
na contabilidade, bem como na sua valoração mensal.  

b) lucro presumido: no lucro presumido os juros equivalentes à taxa referencial do 

Selic, para títulos federais, relat ivos a impostos e contribuições a serem restituídos 
ou compensados serão acrescidos à base de cálculo do IRPJ e CSLL, isto é, após 

aplicação da presunção como demais receitas.  
 

(Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017  , art. 215 , § 3º, I, "d") 

·  PIS-Pasep e Cofins  

 
Para fins de apuração da contribuição para o PIS-Pasep e da Cofins: 

 
a) regime não cumulativo: as receitas financeiras são tributadas nas alíquotas de 

0,65% para o PIS-PASEP e 4% para Cofins, conforme Decreto 8.426/2015 , 

art. 1º ; 

 

b) regime cumulativo: a receita financeira gerada pela valoração não será tributada 
pois nesse regime para efeito de base de cálculo das contribuições só é considera 

a receita bruta, do objeto ou da atividade da pessoa jurídica (Lei 

nº 9.718/1998 , art. 3º ). 

 
6º Passo: Restituição ou Compensação 
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Após as retificações da EFD-Contribuições e da DCTF, o indébito tributário estará 

apto para o pedido de restituição ou compensação, mediante a apresentação da 

Declaração de compensação, por meio do programa PER/DCOMP ou, na 
impossibil idade de sua util ização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou 

de Ressarcimento, ou da Declaração de Compensação, conforme o caso, nos termos 

dos arts. 8º e 64 da Instrução Normativa RFB nº 2.055/2021 (veja o 

tópico 5 ). 

Para fins de valoração dos créditos relativos a tributo administrado pela RFB, 

passível de restituição ou de reembolso, será restituído, reembolsado ou 

compensado com o acréscimo de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulados 

mensalmente, tendo como termo inicial no caso de pagamento indevido ou a maior, 
o mês subsequente ao do pagamento e de juros de 1% no mês em que (Instrução 

Normativa RFB nº 2.055/2021  , art. 148 e 149 ): 

a) a quantia for disponibilizada ao sujeito passivo;  

b) houver a entrega da declaração de compensação ou for efetiva da a compensação 

na GFIP; ou 
c) for considerada efetuada a compensação de ofício, conforme a data definida nos 

incisos I a IV do art.  96 da Instrução Normativa RFB nº 2.055/2021 . 

Portanto, a partir desse momento a valoração dos créditos continuará mensalmente 

pelo regime de competência e cessará quando da restituição dos valores ou com a 

sua utilização na compensação de débitos.  

. 
Retornar ao Sumário  

2.2.2 Empresas COM AÇÃO JUDICIAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO 

As empresas com ação judicial SEM trânsito em julgado:  

 
a) se inserem na modulação dos efeitos retroativamente a 16.03.2017, devendo ser 

observado o Parecer SEI nº 7.698/2021/ME, ressalvadas as ações judiciais e 
administrativas protocoladas até 15.03.2017 (inclusive);  

 

 
 

b) fazem jus à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS-Pasep e da Cofins de 
períodos futuros, tendo em vista que a Receita Federal não constituirá créditos 

tributários; 
 

c) poderão reaver os valores recolhidos indevidamente, na seara administrativa, 

sem ação judicial (veja sobre o Pedido de restituição ou compensação do crédito - 
tópico 4). 

 

O Parecer PGFN nº 14.483/2021  esclareceu que, se no dia 15.03.2017 

havia discussão administrativa ou judicial em curso, a modulação dos 
efeitos poderá ser excepcionada (com efeitos retroativos antes de 

15.03.2017, inclusive).  

No entanto, conforme o referido parecer, não basta somente a existência 
ação judicial ou procedimento administrativo, o acórdão do RE 

574.706/PR, exige cumulativamente:  
a) que a ação judicial ou o procedimento administrativo tenha sido 

protocolado pelo contribuinte até a data do julgamento de mérito 

(15.03.2017), ou, anteriormente e que ainda estivesse em curso (não 
precluso); e 

b) que discutisse precisamente a inclusão do ICMS destacado na base de 
cálculo do PIS-Pasep e da Cofins. 
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Os demais pedidos administrativos (fundamentados no Decreto 

nº 70.235/1972 , ou na Lei nº 9.784/1999 ); e as ações judiciais 

(ordinárias, embargos à execução, etc.), ou incidentes processuais (como a exceção 
de pré-executividade) que se l imitassem a questionar nulidades processuais, vícios 

das certidões de dívida ativa (CDA), ilegalidade das multas ou do índice de correção 
monetária, i legitimidade passiva, impenhorabil idade, e questões outras de mérito, 

mas não discutissem especificamente a inclusão do ICMS destacado na base de 
cálculo do PIS-Pasep e da Cofins, não são aptos a excepcionar a modulação 

dos efeitos . Nessa hipótese, aplica-se a regra geral de produção dos efeitos, 

excluindo-se do ICMS destacado a partir de 16.03.2017.  
Portanto, o requisito inafastável é a existência de discussão, seja na seara 

administrativa, seja na jurisdicional, no dia 15.03.2017, ou seja, a discussão 
iniciada (protocolo) do dia 16.03.2017 em diante não retroagirá seus efeitos, por 

conta da modulação. Já aquelas iniciadas em 15.03.2017, ou anteriormente, 

somente não serão atingidas pela  modulação se não tiverem precluído ou transitado 
em julgado até aquela data.  

Veja também o "Importante" no subtópico  2.2. . 

 

 Notas  
(1) O Parecer SEI nº 7.698/2021/ME, trata das orientações preliminares a serem 

observadas no cumprimento da decisão do STF, no que diz respeitos aos seus 
aspectos incontroversos, estabelecendo 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.  

(2) Não é demais lembrar que eventual decote dos valores inscritos, para excluir o 
ICMS da base de cálculo do PIS-Pasep e da Cofins em cobrança, não macula a 

higidez do crédito tributário nem a liquidez do título executivo, visto que pode ser 
efetivado por mero cálculo aritmético, mediante operação de subtração da parcela 

tida por inconstitucional (Parecer PGFN nº 14.483/2021 , item 49). 

 

 

(Parecer PGFN nº 14.483/2021 , itens 32 a 39 e 48 e 49; Parecer SEI nº 

7.698/2021/ME; Despacho nº 246/2021 - PGFN-ME; Parecer PGFN/CDA nº 

2.025/2011; Guia Prático da EFD Contribuições - Versão 1.35: Atualização em 
18.06.2021) 

. 
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2.2.2.1 Passo a passo 

Em que pese a modulação dos efeitos definidos pelo STF, as empresas que têm 
ação judicial em curso ainda dependem da sentença judicial no processo de origem 

(juízo a quo), bem como a certificação do trânsito em julgado da sentença judicial. 

Nesse sentido, o Guia Prático da EFD Contribuições - Versão 1.35: atualização em 
18.06.2021, trouxe importantes orientações sobre como o contribuinte deve 

proceder. 
Como critérios preliminares, o guia orienta que quaisquer alterações na base de 

cálculo, nas alíquotas ou no tratamento tributário (CST), de modo que fiquem 
diferentes dos definidos pela legislação tributária, devem ser pautar:  
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a) pela limitação temporal: só são aplicáveis à escrituração se não houver 

limitação temporal dos efeitos da sentença judicial;  

 
b) pela exigência de trânsito em julgado: faz-se necessário que a ação judicial 

tenha transitado em julgado, bem como a decisão judicial seja aplicável em relação 
aos fatos geradores a que se refere a escrituração.  

 

1º Passo: EFD-Contribuições  
Dessa forma, enquanto não forem cumpridos os requisitos preliminares 

supramencionados, na EFD-Contribuições, a pessoa jurídica beneficiária ou autora 
de ação judicial SEM trânsito em julgado, cuja sentença autorize a suspensão da 

exigibil idade de parte do valor das contribuições, decorrente da exclusão do ICMS 
incidente na operação de venda de bens e/ou serviços (de transportes e 

comunicações) ou de outra matéria julgada, deve observar o seguin te: 

 
a) antes do trânsito em julgado: a pessoa jurídica beneficiária ou autora de ação 

judicial SEM trânsito em julgado, cuja sentença autorize a suspensão da 
exigibil idade de parte do valor das contribuições, decorrente da exclusão do ICMS 

deve observar o seguinte: 

 
a.1) proceder à apuração normal das contribuições conforme a legislação aplicável, 

inclusive considerando a parcela que esteja com exigibilidade suspensa; e  
 

a.2) deve, no Registro "1010 - Processo Referenciado - Ação Judicial", fazer constar 
no Campo 06 (DESC_DEC_JUD) deste Registro a parcela das contribuições com 

exigibil idade suspensa, a qual deve ser igualmente destacada e informada em DCTF;  

 
a.3) a contar do período de apuração janeiro/2020, a parcela das contribuições com 

exigibil idade suspensa também deverá ser detalhada no Registro fi lho 1011 - 
Detalhamento das Contribuições com Exigibilidade Suspensa (subtópico 4.2.1);  

 

 
b) após o trânsito em julgado: de acordo com o Parecer SEI nº 7.698/2021/ME, a 

PGFN orienta como dar cumprimento à decisão do STF, no que diz respeitos aos 
seus aspectos incontroversos, estabelecendo que:  

 

b.1) 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 do PIS-Pasep e da Cofins, independentemente de a pessoa jurídica ter 
protocolado ou não ação judicial; e  

 
b.2) 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 do 

PIS-Pasep e da Cofins, exclusivamente no caso de a pessoa jurídica ter protocolado 
ação judicial até 15.03.2017.  

 
 

De acordo com o Guia Prático da EFD Contribuições - Versão 1.35, a pessoa jurídica 

que ainda não tenha efetuado os ajustes da  base de cálculo do PIS-Pasep e da 
Cofins, com a exclusão da parcela do ICMS destacado em documento fiscal, deverá 

efetuar esses ajustes mediante a transmissão da EFD-Contribuições: 
 

a) original: transmissão da EFD-Contribuições original com os devidos ajustes caso 
não tenha efetuado a transmissão referente ao período; ou  

 

b) retificadora: retificação da escrituração originalmente transmitida (veja mais 

detalhes nos subtópicos 4.2.2.1 e 4.2.2.2 ). 
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Importante 
A data a ser adotada será aquela fixada na sentença judicial transitada em julgado 

ou processo administrativo.  
 

2º Passo: DCTF 
Para fins de preenchimento da DCTF deve ser observado o seguinte: 

 

a) antes do trânsito em julgado: a pessoa jurídica beneficiária ou autora de ação 
judicial SEM trânsito em julgado, cuja sentença autorize a suspensão da 

exigibil idade de parte do valor das contribuições, decorrente da exclusão do ICMS, 
apurou as contribuições normalmente e informou os respectivos valores e a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário na EFD-Contribuições. Feito isso, o 

contribuinte deverá demonstrar a parcela das contribuições com exigibil idade 
suspensa, devendo ser igualmente destacada e informada em DCTF;  

 b) após o trânsito em julgado: o contribuinte efetuará os ajustes da base de 
cálculo do PIS-Pasep e da Cofins, com a exclusão da parcela do ICMS destacado 

em documento fiscal, devendo efetuar esses ajustes mediante a transmissão da 
EFD-Contribuições, original ou retificadora, bem como a DCTF.  

 

3º Passo: Reconhecimento do crédito na contabilidade 
O montante do crédito tributário de períodos anteriores ao reconhecimento do 

direito à exclusão do ICMS da base de cálculo das referidas contribuições, garantido 
às pessoas jurídicas com decisão judicial transitada em julgado, independentemente 

de serem com base no imposto destacado na nota fiscal ou o efetivamente 

recolhido, deve ser reconhecido contabilmente.  

O item 33 do Pronunciamento Técnico CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes 

e Ativos Contingentes estabelece que os ativos contingentes não devem ser 
reconhecidos nas demonstrações contábeis, uma vez que pode se tratar de 

resultado que nunca venha a ser realizado. Entretanto, quando a realização do 
ganho é praticamente certa, como é o caso das empresas que possuem decisão 

judicial transitado em julgado, o ativo relacionado não é um ativo contingente e o 

seu reconhecimento é adequado.  
Portanto, a partir da sentença transitada em julgado os créditos da Cofins e do PIS-

Pasep decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições 
apurados devem ser registrados contabilmente, conforme os lançamentos sugeridos 

a seguir: 

I. Pelo reconhecimento do crédito - Valor principal 
D - PIS-Pasep a Recuperar (Ativo Circulante) 

D - Cofins a Recuperar (Ativo Circulante)  
C - Receita Recuperação ref. Pagamento Indevido (Conta de Resultado)  

 
II. Reconhecimento dos juros (Selic ou outro índice definido na sentença judicial)  
D - PIS-Pasep a Recuperar (Ativo Circulante) 

D - Cofins a Recuperar (Ativo Circulante)  

C - Receita financeira - Selic (Conta de Resultado) 

Importante 
(1) A valoração do crédito será pela Selic acumulada ou outro índice definido na 
sentença judicial. 

 

(2) Os créditos tributários supramencionados devem ser reconhecidos em contas de 
resultado e não como ajustes de exercícios anteriores. Somente devem ser 

considerados como ajustes de exercícios anteriores quando decorrer de efeitos da 
mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado 

exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, nos 

termos do art. 176 , § 1º da Lei nº 6.404/1976  , Veja mais sobre o assunto: 

 

Exclusão do ICMS da base de cálculo da Cofins e do PIS-
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Pasep - Aspectos contábeis . 

 

Conclui-se, portanto, não se trata de ajustes de exercícios anteriores, pois ainda 
dependia da definição do STF quanto à modulação dos efeitos. Além disso, a 

vinculação do fisco à decisão do STF se concretizou após a publicação do Parecer 
SEI nº 7.698/2021/ME, cujo teor consta no site da RFB, no rol das decisões que 

vinculam à RFB. Nessa l inha, após a constituição dos créditos a serem recuperados 
com a retificação das escriturações e declarações, na contabilidade o entendimento 

é de que tais valores serão lançados diretamente no resultado do exercício:  

 
4º Passo: Tratamento tributário do valor principal recuperado 

a) Lucro real: os valores recuperados relativo ao principal de PIS -Pasep e Cofins e 
reconhecidos na contabilidade serão computados na determinação do lucro real de 

no resultado ajustado se, em períodos anteriores, tiverem sido computados como 

despesas dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da CSL. Portanto, não serão 
computados se o contribuinte não os tiver deduzidos na determinação do imposto 

ou da contribuição, ou se forem recuperação de custos/despesas de período 
apuração que a pessoa jurídica tem se submetido à tributação pelo Lucro presumido 

ou arbitrado, já que nesse regime não há que se falar dedução de custos e 
despesas. 

b) Lucro presumido ou arbitrado: conforme determina a legislação do Imposto de 

Renda, os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas deverão ser 
adicionados ao lucro presumido ou arbitrado para determinação do Imposto de 

Renda e da CSL, salvo se o contribuinte comprovar não os ter deduzido em período 
anterior no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro 

real ou que se refiram a período no qual tenha se submet ido ao regime de tributação 

com base no lucro presumido ou arbitrado.  
 

(Lei nº 9.430/1996 , art. 53 ; Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017  , 

art. 215 , IV; RIR/2018 , art. 441 , II; Solução de Consulta Cosit 

nº 109/2020 ) 

5º Passo: Tratamento aplicável à receita financeira (Juros Selic) 

- IRPJ e CSL 

a) Lucro real: os juros incidentes sobre o indébito tri butário recuperado é receita 
nova e, sobre ela, incidem o IRPJ, a CSL, a Cofins e a Contribuição para o PIS -

Pasep. 
Para fins de determinação do Lucro real e do resultado ajustado, tais valores serão 

computados quando do seu reconhecimento pelo regime de competência com a sua 
constituição do crédito com as devidas retificações com o seu reconhecimento na 

contabilidade, bem como na sua valoração mensal.  

b) Lucro presumido: no lucro presumido os juros equivalentes à taxa referencial do 
Selic, para títulos federais, relativos a impostos e contribuições a serem restituídos 

ou compensados serão acrescidos à base de cálculo do IRPJ e CSL, isto é, após 
aplicação da presunção como demais receitas.  

 

(Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017  , art. art. 215 , § 3º, I, "d") 

- PIS-Pasep e Cofins  

O PIS-Pasep e Cofins no regime: 
a) não cumulativo: as receitas financeiras são tributadas mediante a aplicação das 

alíquotas de 0,65% e de 4%, respectivamente, conforme previsto no Decreto 

nº 8.426/2015 , art. 1º ; 

b) cumulativo: a receita financeira gerada pela valoração não será tributada, pois 

nesse regime para efeito de base de cálculo das contribuições só é considera a 
receita bruta, do objeto ou da atividade da pessoa j urídica (Lei 

nº 9.718/1998 , art. 3º ). 

5º Passo: Restituição e compensação 
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Após o trânsito em julgado reconhecendo o crédito decorrente da exclusão do PIS-

Pasep e da Cofins e feitas as retificações da EFD-Contribuições e da DCTF, o 

indébito tributário estará apto para o pedido de restituição ou compensação, 
observando-se que: 

 
a) a compensação deve ser precedida da habilitação do crédito, nos termos dos 

arts. 100 a 108 da Instrução Normativa RFB nº 2.055/2021  ; 

 

b) a restituição (em dinheiro) será via precatório apenas.  

 
Para fins de valoração dos créditos oriundos de ação judicial Pedido Eletrônico de 

Restituição ou da Declaração de Compensação, será atualizado na forma prevista 
na legislação tributária federal (acréscimo de juros Selic) ou, quando for o caso, na 

forma prevista na decisão judicial que reconheceu o direito creditório (Instruções 

de Preenchimento da PER/DCOMP - veja o tópico 5 ). 

Importante 
A valoração dos créditos continuará mensalmente pelo regime de competência e 
cessará quando da restituição dos valores ou com a sua util ização na compensação 

de débitos. 

 

. 
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2.2.3 Empresas COM AÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO 

Conforme o Parecer PGFN nº 14.483/2021 , nos itens 50 a 59, o entendimento 

firmado pelo STF, de repercussão geral, tem o condão de  cessar a eficácia de 
sentenças transitadas em julgado anteriormente , uma vez que houve 

alteração em seu suporte fático e jurídico.  
Aliás, segundo a PGFN o entendimento já estava pacificado no Parecer PGFN/CRJ/Nº 

492/2011, no sentido de que "a alteração nos suportes fático ou jurídico existentes 
ao tempo da prolação de decisão judicial voltada à disciplina de relações jurídicas 

tributárias continuativas faz cessar, dali para frente, a eficácia vinculante dela 

emergente em razão do seu trânsito em julgado" e que "o advento de precedente 
objetivo e definitivo do STF configura circunstância jurídica nova apta a fazer cessar 

a eficácia vinculante das anteriores decisões tributárias transitadas em julgado que 
lhe forem contrárias".  

O marco temporal foi fixado no mesmo momento da modulação dos efeitos do 

julgado pelo STF, ou seja, a data do julgamento de mérito (15.03.2017) - Veja o 
Importante. 

Dessa forma, a cessação da eficácia vinculante da decisão tributária transitada em 
julgado é automática, independe de prévio reconhecimento judicial o ajuizamento 

de qualquer ação, muito menos da revisional.  

 

 
Para esses casos, sugerimos às empresas que eventualmente possuam 

ações transitadas em julgado que avaliem caso a caso, junto a sua 

assessoria jurídica, com relação aos efeitos e a correta aplicação do 
julgamento do STF. Isso porque, a depender dos termos da sentença 

transitada em julgado da empresa, poderá, por exemplo, gerar o direito de 
o Fisco exigir o tributo (tido por inconstitucional pela coisa julgada), ou 

também de a empresa deixar de pagar, ou pagar a diferença, ou ainda, 

gerar o direito à restituição do tributo (tido por constitucional pela coisa 
julgada). Portanto, como se vê, podem surgir vários desdobramentos com 

o advento da decisão do STF. 

Importante 
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As ações judiciais ou procedimentos administrativos iniciados em 15.03.2017, ou 

anteriormente a essa data, somente não serão atingidas pela modulação dos efeitos 

se não tiverem precluído ou transitado em julgado até aquela data (Parecer PGFN 

nº 14.483/2021 , item 39). Portanto, caso o trânsito em julgado tenha 

ocorrido anteriormente a 15.03.2017, os efeitos da modulação gerarão efeitos 
somente a partir de 16.03.2017. 

 
Mesmo aqueles contribuintes que tinham em seu desfavor ações judiciais 

transitadas em julgado anteriormente ao julgamento pelo STF, mantendo o ICMS 

na base de cálculo do PIS-Pasep e da Cofins, podem, a partir do dia 16.03.2017 
pleitear, inclusive administrativamente, a sua exclusão, como reconhece o Parecer 

SEI Nº 7.698/2021/ME. Observa-se, por oportuno, que até aquela data o 
contribuinte vinha recolhendo o PIS-Pasep e a Cofins com a inclusão do ICMS em 

sua base de cálculo, não por força da decisão judicial em seu desfavor, mas porque 

era essa a regra geral de incidência da exação.  
 

 

(Parecer PGFN nº 14.483/2021  , itens 39, 50 a 59; Parecer SEI nº 

7.698/2021/ME; Despacho nº 246/2021 - PGFN-ME; Parecer PGFN/CDA nº 
2.025/2011) 
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2.3 Empresas do Simples Nacional  

O teor da decisão do STF tratado nesse texto  não tem efeitos em relação às 

empresas tributadas no Simples Nacional, uma vez que a alíquota efetiva 
incide sobre a receita bruta, assim considerados o produto da venda de bens e 

serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o 
resultado nas operações em conta alheia, excluídos as vendas canceladas e o s 

descontos incondicionais concedidos.  
A sistemática do cálculo no Simples Nacional inviabiliza a exclusão do ICMS, tendo 

em vista que é regida por lei própria, que determina que o valor devido 

mensalmente pela microempresa (ME) ou empresa de pequeno por te (EPP) optante 
pelo Simples Nacional é determinado mediante aplicação das alíquotas efetivas, 

calculadas a partir das alíquotas nominais constantes das tabelas dos 

Anexos I a V da Lei Complementar nº 123/2006 sobre a base de cálculo.  

O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) já havia orientado no seguinte 

sentido: 
[...] a rigor, a situação dos optantes pelo Simples Nacional é totalmente distinta, 

uma vez que, por sua sistemática de cálculo, o percentual de ICMS incide não sobre 
a operação de circulação e antes da Cofins e da contribuição para o PIS -Pasep, mas 

sobre a receita bruta e paralelamente a elas. Sendo assim, o ICMS não compõe a 
base de cálculo do Simples Nacional, de  sorte que esses julgados do STF são 

inaplicáveis aos optantes.  

 

(Resolução CGSN nº 140/2018 , art. 2º , II) 
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3. ICMS A SER EXCLUÍDO 

Do ponto relativo ao ICMS a ser excluído da base de cálculo da contribuição para o 
PIS-Pasep e da Cofins, na modulação dos efeitos do RE nº 574.706, prevaleceu o 

entendimento de que se trata do ICMS destacado na nota fiscal, devendo a 
Administração Tributária observar em relação a todos os seus procedimentos. 
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(Parecer PGFN nº 14.483/2021 , item 60, letras "a" e "b"; Lei 

nº 10.522/2002 , arts. 19 , VI, 19-A, III, e § 1º) 
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3.1 Demonstração na Nota fiscal  

Conforme mencionado, após a modulação dos efeitos da decisão dos Embargos de 

Declaração do STF - RE nº 574.706, ficou consignado que o ICMS a ser excluído da 

base de cálculo da contribuição para o PIS-Pasep e da Cofins é o destacado nas 
notas fiscais. 

Exemplo: 
·                      Cálculo do ICMS: 

Valor dos produtos = R$ 1.000,00 (sem ICMS)  
ICMS incluso no preço = R$ 219, 51 (R$ 1.000,00 / 0,82 = R$ 1.219,51 x 18%)  

Total da nota fiscal = R$ 1.219,51 

Considerando os dados informados, segue o modelo de preenchimento da nota 
fiscal: 
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 Nota  
Com a advento da NF-e, as informações relativas ao PIS-Pasep e à Cofins são 
colocadas no XML, mas não aparecem no Danfe - que é a representação gráfica e 

resumida das informações da operação - e seguem um leiaute parecido com o que 

tínhamos na Nota Fiscal, modelos 1 e 1A.  
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3.2 Cálculo do PIS-Pasep e da Cofins 

Considerando os dados exemplificados no subtópico 3.1, demonstramos, a seguir, 
os cálculos do PIS-Pasep e da Cofins: 

·                      Cálculo no regime não cumulativo:  
PIS-Pasep (1,65%) = R$ 16,50 [(R$ 1.219,51 - R$ 219,51) x 1,65%] 

Cofins (7,6%) = R$ 76,00 [(R$ 1.219,51 - R$ 219,51) x 7,60%] 
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·                      Cálculo no regime cumulativo:  

PIS-Pasep (0,65%) = R$ 6,50 [(R$ 1.219,51 - R$ 219,51) x 0,65%] 

Cofins (3,00%) = R$ 30,00 [(R$ 1.219,51 - R$ 219,51) x 3,00%] 
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4. EFD-CONTRIBUIÇÕES 

O Parecer SEI nº 7.698/2021/ME, aprovado pelo Despacho nº 246/2021 - PGFN-ME, 

a PGFN, deu início à adequação normativa e procedimental para dar cumprimento 
à tese fixada no julgamento do STF no RE nº 574.706/PR sobre a exclusão do ICMS 

da base de cálculo do PIS-Pasep e da Cofins. De acordo com o referido Parecer, 
todos os procedimentos, rotinas e normativos relativos à cobrança do PIS -Pasep e 

da Cofins, a contar do dia 16.03.2017, devem ser ajustados, em relação a todos os 

contribuintes, considerando a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS destac ado 
em notas fiscais na base de cálculo dos referidos tributos.  

Nesse sentido, para fins da EFD-Contribuições, a RFB alterou o Guia Prático da EFD 
Contribuições - Versão 1.35: atualização em 18.06.2021, com vistas a orientar o 

contribuinte quanto à operacionalização dos ajustes de exclusão do ICMS da base 

de cálculo do PIS-Pasep e da Cofins. 
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4.1 Quadro prático do alcance da modulação dos efeitos  

Com a edição do Parecer SEI nº 7.698/2021/ME, a PGFN explicitou as orientações 

preliminares a serem observadas no cumprimento da decisão do STF no que diz 
respeitos aos seus aspectos incontroversos, estabelecendo sobre a aplicação dos 

efeitos da modulação: 
 

a) todos os contribuintes:  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) somente as empresas que ingressaram com ação judicial até 

15.03.2017: 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.  
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4.2 Procedimentos na EFD-Contribuições 

. 
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4.2.1 Empresas com ação judicial SEM trânsito em julgado  

Em que pese a modulação dos efeitos definidos pe lo STF, as empresas que têm 
ação judicial em curso ainda dependem da sentença judicial no processo de origem 

(juízo a quo), bem como a certificação do trânsito em julgado da sentença judicial. 

Nesse sentido, o Guia Prático da EFD Contribuições - Versão 1.35: atualização em 
18.06.2021, trouxe importantes orientações sobre como o contribuinte deve 

proceder. 
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Como critérios preliminares, o guia orienta que quaisquer alterações na base de 

cálculo, nas alíquotas ou no tratamento tributário (CST), de modo que fi quem 

diferentes dos definidos pela legislação tributária, devem ser pautar:  
 

a) pela limitação temporal: só são aplicáveis à escrituração se não houver 
limitação temporal dos efeitos da sentença judicial;  

 

b) pela exigência de trânsito em julgado: faz-se necessário que a ação judicial 
tenha transitado em julgado, bem como a decisão judicial seja aplicável em relação 

aos fatos geradores a que se refere a escrituração.  
 

Dessa forma, enquanto não forem cumpridos os requisitos preliminares 
supramencionados, na EFD-Contribuições, a pessoa jurídica beneficiária ou autora 

de ação judicial SEM trânsito em julgado, cuja sentença autorize a suspensão da 

exigibil idade de parte do valor das contribuições, decorrente da exclusão do ICMS 
incidente na operação de venda de bens e/ou serviços (de transportes e 

comunicações) ou de outra matéria julgada, deve observar o seguinte:  
 

a) deve proceder à apuração das contribuições conforme a legislação aplicável, 

inclusive considerando a parcela que esteja com exigibilidade suspensa; e 
 

b) deve, no Registro "1010 - Processo Referenciado - Ação Judicial", fazer constar 
no Campo 06 (DESC_DEC_JUD) deste Registro a parcela das contribuições com 

exigibil idade suspensa, a qual deve ser igualmente destacada e informada em DCTF;  
 

c) a contar do período de apuração janeiro/2020, a parcela das contribuições com 

exigibil idade suspensa também deverá ser detalhada no Registro fi lho 1011 - 
Detalhamento das Contribuições com Exigibilidade Suspensa.  
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4.2.2 Ajustes da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS -Pasep e da 

Cofins 

Caso não se enquadre no subtópico 4.2.1, a pessoa jurídica que ainda não tenha 
efetuado os ajustes da base de cálculo do PIS-Pasep e da Cofins, com a exclusão 

da parcela do ICMS destacado em documento fiscal, deverá efetuar esses ajustes 

mediante a transmissão da EFD-Contribuições: 
 

a) original: transmissão da EFD-Contribuições original com os devidos ajustes caso 
não tenha efetuado a transmissão referente ao período; ou  

 

b) retificadora:  retificação da escrituração originalmente transmitida.  
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4.2.2.1 Ajustes individuais 

É importante ressaltar que, em nenhuma hipótese, devem ser efetuados ajust es 
para fins de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS -Pasep e da Cofins, 

referentes a mais de um período de apuração, em EFD-Contribuições distintas de 
cada um desses períodos.  

Exemplo: Caso a pessoa jurídica vá proceder aos ajustes da base de cálcu lo das 

contribuições referentes ao período de março/2017 a maio/2021 e já tenha 
transmitido as EFD-Contribuições desses mesmos períodos, sem efetuar a 

respectiva exclusão do ICMS, deverá proceder ao ajuste mediante a retificação de 
cada uma das EFD-Contribuições do período. 
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O ajuste da base de cálculo do PIS-Pasep e da Cofins pela exclusão do ICMS deverá 

ser realizado de forma individualizada em cada um dos registros a que se referem 

os documentos fiscais, de acordo com a tabela a seguir.  

Registro 
  

Exclusão ICMS 
  

Descontos 
incondicionais  

  

Demais 
exclusões  

  

Observações 
  

C170 
  

Campo 15 - 
VL_ICMS  
  

Campo 08 - 
VL_DESC  
  

Campo 08 - 
VL_DESC  
  

  

C175 
  

Campo 04 - 
VL_DESC 
  

Campo 04 - 
VL_DESC  
  

Campo 04 - 
VL_DESC  
  

  

C181 
  

Campo 05 - 
VL_DESC 
  

Campo 05 - 
VL_DESC  
  

Campo 05 - 
VL_DESC  
  

  

C185 
  

Campo 05 - VL 
DESC 
  

Campo 05 - VL 
DESC 
  

Campo 05 - 
VL_DESC  
  

  

C381 
  

Campo 05 - 
VL_BC_PIS  
  

Campo 05 - 
VL_BC_PIS 
  

Campo 05 - 
VL_BC_PIS 
  

Ajuste de exclusão 
do ICMS deve ser 
real izado 
diretamente no 
campo de base de 
cálculo. 
  

C385 
  

Campo 05 -
VL_BC_COFINS  
  

Campo 05 - 
VL_BC_COFINS  
  

Campo 05 - 
VL_BC_COFINS  
  

Ajuste de exclusão 
do ICMS deve ser 
real izado 
diretamente no 
campo de base de 
cálculo. 
  

C481 
  

Campo 04 - 
VL_BC_PIS  
  

Campo 04 - 
VL_BC_PIS 
  

Campo 04 - 
VL_BC_PIS 
  

Ajuste de exclusão 
do ICMS deve ser 
real izado 
diretamente no 
campo de base de 
cálculo. 
  

C485 
  

Campo 04 - 
VL_BC_COFINS  
  

Campo 04 - 
VL_BC_COFINS  
  

Campo 04 - 
VL_BC_COFINS  
  

Ajuste de exclusão 
do ICMS deve ser 
real izado 
diretamente no 
campo de base de 
cálculo. 
  

C491 
  

Campo 06 - 
VL_BC_PIS  
  

Campo 06 - 
VL_BC_PIS 
  

Campo 06 - 
VL_BC_PIS 
  

Ajuste de exclusão 
do ICMS deve ser 
real izado 
diretamente no 
campo de base de 
cálculo. 
  



C495 
  

Campo 06 - 
VL_BC_COFINS  
  

Campo 06 - 
VL_BC_COFINS  
  

Campo 06 - 
VL_BC_COFINS  
  

Ajuste de exclusão 
do ICMS deve ser 
real izado 
diretamente no 
campo de base de 
cálculo. 
  

C601 
  

Campo 04 - 
VL_BC_PIS  
  

Campo 04 - 
VL_BC_PIS 
  

Campo 04 - 
VL_BC_PIS 
  

Ajuste de exclusão 
do ICMS deve ser 
real izado 
diretamente no 
campo de base de 
cálculo. 
  

C605 
  

Campo 04 - 
VL_BC_COFINS  
  

Campo 04 - 
VL_BC_COFINS  
  

Campo 04 - 
VL_BC_COFINS  
  

Ajuste de exclusão 
do ICMS deve ser 
real izado 
diretamente no 
campo de base de 
cálculo. 
  

C870 
  

Campo 05 - 
VL_DESC 
  

Campo 05 - 
VL_DESC  
  

Campo 05 - 
VL_DESC 
  

  

D201 
  

Campo 04 - 
VL_BC_PIS  
  

Campo 04 - 
VL_BC_PIS 
  

Campo 04 - 
VL_BC_PIS 
  

Ajuste de exclusão 
do ICMS deve ser 
real izado 
diretamente no 
campo de base de 
cálculo. 
  

D205 
  

Campo 04 - 
VL_BC_COFINS  
  

Campo 04 - 
VL_BC_COFINS  
  

Campo 04 - 
VL_BC_COFINS  
  

Ajuste de exclusão 
do ICMS deve ser 
real izado 
diretamente no 
campo de base de 
cálculo. 
  

D300 
  

Campo 10 - 
VL_DESC 
  

Campo 10 - 
VL_DESC  
  

Campo 10 - 
VL_DESC  
  

  

D350 
  

Campo 12 - 
VL_BC_PIS  
Campo 18 - 
VL_BC_COFINS  
  

Campo 12 - 
VL_BC_PIS 
Campo 18 - 
VL_BC_COFINS  
  

Campo 12 - 
VL_BC_PIS 
Campo 18 - 
VL_BC_COFINS  
  

Ajuste de exclusão 
do ICMS deve ser 
real izado 
diretamente no 
campo de base de 
cálculo. 
  

D601 
  

Campo 04 - 
VL_DESC 
  

Campo 04 - 
VL_DESC  
  

Campo 04 - 
VL_DESC  
  

  

D605 
  

Campo 04 - 
VL_DESC 
  

Campo 04 - 
VL_DESC  
  

Campo 04 - 
VL_DESC  
  

  



F100 
  

Campo 08 - 
VL_BC_PIS  
Campo 12 - 
VL_BC_COFINS  
  

Campo 08 - 
VL_BC_PIS 
Campo 12 - 
VL_BC_COFINS  
  

Campo 08 - 
VL_BC_PIS 
Campo 12 - 
VL_BC_COFINS  
  

Registro util izado de 
forma subsidiár ia, 
para casos 
excepcionais  de 
documentação que 
não deva ser 
informada nos 
demais registros da 
escrituração e em 
que tenha ocorrido 
destaque do ICMS. 
  

F500 
  

Campo 04 - 
VL_DESC_PIS  
Campo 09 - 
VL_DESC_COFINS  
  

Campo 04 - 
VL_DESC_PIS 
Campo 09 - 
VL_DESC_COFINS  
  

Campo 04 - 
VL_DESC_PIS 
Campo 09 - 
VL_DESC_COFINS  
  

A exclusão deve ser 
efetuada apenas em 
relação a operações 
com documento 
f iscal e destaque de 
ICMS. 
  

F550 
  

Campo 04 - 
VL_DESC_PIS  
Campo 09 - 
VL_DESC_COFINS  
  

Campo 04 - 
VL_DESC_PIS 
Campo 09 - 
VL_DESC_COFINS  
  

Campo 04 - 
VL_DESC_PIS 
Campo 09 - 
VL_DESC_COFINS  
  

A exclusão deve ser 
efetuada apenas em 
relação a operações 
com documento 
f iscal e destaque de 
ICMS. 
  

     

Importante 
O ajuste de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS-Pasep e da Cofins deverá 

ser realizado diretamente no campo de base de cálculo. Não existe campo específico 

para quaisquer exclusões de base de cálculo (desconto incondicional, ICMS 
destacado em nota fiscal). 

 
Atente-se que a exclusão deve ser efetuada apenas em relação a operações com 

documento fiscal e destaque de ICMS; está prevista nas orientações do Guia Prático 

da EFD-Contribuições, nos Registros F500 e F550, que demonstram a consolidação 
das operações da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no 

lucro presumido - incidência do PIS-Pasep e da Cofins pelo regime de Caixa e pelo 
regime de competência, respectivamente.  
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4.2.2.2 Exclusão do ICMS de nota fiscal com receitas de natureza 

tributada e não tributada 

A exclusão deve ser efetuada apenas em relação a operações com documento fiscal 

e destaque de ICMS. No caso de a pessoa jurídica ter auferido receita s de natureza 
tributada (CST 01, 02 e 05) e de natureza não tributada (CST 04, 06, 07, 08 e 09), 

a exclusão do ICMS deve ser vinculada à correspondente natureza de receita.  
Exemplo: 

No caso de uma operação de venda interestadual no valor total de R$ 10.000,00, 

sendo R$ 6.000,00 referentes à receita tributada de PIS-Pasep e da Cofins (CST 01) 
e ICMS destacado de R$ 720,00, bem como R$ 4.000,00 referentes a uma receita 

com alíquota zero (CST 06) com ICMS destacado de R$ 480,00, esses valores do 
ICMS devem ser excluídos da base de cálculo de cada um dos itens.  

Não pode o ICMS referente a uma receita não tributada ser excluído da base de 
cálculo de uma receita tributada. No caso do exemplo supramencionado, o valor do 

ICMS de R$ 480,00 não pode ser excluído da  base de cálculo da operação tributada 
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no valor de R$ 6.000,00. A exclusão do ICMS destacado está vinculada à 

correspondente receita.  

No caso do exemplo, a escrituração desta operação no Registro C170 poderia ser 
visualizada da seguinte forma (alguns campos do Registro foram omitidos para 

facilitar a visualização):  
 

 
De forma análoga, considerando que essa mesma operação tivesse sido consolidada 

nos Registros C180 e fi lhos, teríamos a seguinte visualização dessa mesma operação 
no Registro C181 (o Registro C185 seria equivalente):  



 

 
No caso da escrituração consolidada do lucro presumido, tendo por base o regime 
de competência, a escrituração dessa operação no Registro F550 seria efetuada 

da seguinte maneira: 
 

 
Considerando que a transação do exemplo supramencionado tenha ocorrido em 
uma venda presencial a consumidor final mediante emissão de cupom fiscal, a 

escrituração dessa operação no Registro de consolidação de documentos emitidos 

por ECF (C490 e filhos) seria procedida da seguinte forma (demonst ração apenas 
do Registro C491, sendo escriturado de forma semelhante em C495):  



 

 
 

(Guia Prático da EFD Contribuições - Versão 1.35: atualização em 18.06.2021) 

 

. 
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5. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO  

Conforme o Parecer SEI nº 7.698/2021/ME, aprovado pelo Despacho nº 246 - 

PGFN-ME, será assegurado a todo e qualquer contribuinte o direito de reaver os 
valores que foram recolhidos indevidamente, no âmbito administrativo, 

independentemente de ajuizamento de demandas judiciais.  

Esse ponto merece destaque, pois, de acordo com o art.  3º , § 5º, da Portaria 

Conjunta PGFN/RFB nº 1/2014 , "havendo pedido de modulação de efeitos da 

decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o momento em 

que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos 

lançamentos já efetuados e aos pedidos de restituição, reembolso, 
ressarcimento e compensação ." 

De acordo com o Guia Prático da EFD Contribuições - Versão 1.35: atualização em 
18.06.2021, caso a pessoa jurídica ainda não tenha efetuado os ajustes da base 

de cálculo, com a exclusão da parcela do ICMS destacado em documento fiscal, 

esses ajustes deverão ser efetuados mediante a transmissão da EFD-
Contribuições original ou retificadora. Na hipótese da retificação da escrituração 

originalmente transmitida para informar os referidos ajustes, também é 
necessária a retificação da DCTF. Portanto, somente após essas providências, o 

indébito tributário estará apto para eventual solicitação da restituição ou 

compensação, nos termos a serem definidos pela RFB.  

. 
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5.1 Empresas SEM ação judicial  

Após as retificações da EFD-Contribuições e da DCTF, o indébito tributário estará 

apto para o pedido de restituição ou compensação, mediante a apresentação da 
Declaração de compensação, por meio do programa PER/DCOMP ou, na 

impossibil idade de sua util ização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou 
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de Ressarcimento, ou da Declaração de Compensação, conforme o caso, nos 

termos dos arts. 7º e 65 da Instrução Normativa RFB nº 2.055/2021  . 

Para fins de valoração dos créditos relativos a tributo administrado pela RFB, 
passível de restituição ou de reembolso, será restituído, reembolsado ou 

compensado com o acréscimo de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulados 

mensalmente, tendo como termo inicial no caso de  pagamento indevido ou a 
maior, o mês subsequente ao do pagamento e de juros de 1% no mês em que 

(Instrução Normativa RFB nº 2.055/2021  , art. 142 e 143 ): 

a) a quantia for disponibilizada ao sujeito passivo;  
b) houver a entrega da declaração de compensação ou for efetivada a 

compensação na GFIP; ou 
c) for considerada efetuada a compensação de ofício, conforme a data definida  

nos incisos I a IV do art. 96 da Instrução Normativa RFB nº 2.055/2021 . 

Portanto, a partir desse momento a valoração dos créditos continuará mensalmente 

pelo regime de competência e cessará quando da restituição dos valores ou com a 

sua utilização na compensação de débitos.  

Importante 
Atualmente, o ato normativo, no âmbito administrativo, que dispõe sobre a 
restituição e a compensação de valores, está disciplinado na Instrução Normativa 

RFB nº 2.055/2021 , inclusive quanto a sua instrumentalização pela via do 

PER/DCOMP ou mediante a uti lização de formulários próprios, nos casos em que 
são cabíveis. Não obstante, até o presente momento, não fo i divulgado pelo Fisco 

o critério a ser adotado, se haverá outra forma de restituição ou de compensação 
além dos meios mencionados (que estão vigentes administrativamente).  

 
 

(Instrução Normativa RFB nº 2.055/2021  , arts. 75 , VI e 142, I e 

parágrafo único, II, e 143, I) 

. 
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5.2 Empresas COM ação judicial  

. 
Retornar ao Sumário  

5.2.1 Antes do trânsito em julgado 

Outro ponto fundamental é em relação às empresas que têm ação judicial sem 

trânsito em julgado; ainda que estejam amparadas pela decisão do STF , 
operacionalmente estão impedidas, pela via administrativa, de solicitar a 

restituição ou a compensação dos valores recolhidos indevidamente, por força do 

art. 99 da Instrução Normativa RFB nº 2.055/2021 , que veda a 

compensação do crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto 
de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial 

(veja o subtópico 4.2.1 e o "Importante" 2). 

. 
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5.2.2 Após o trânsito em julgado 

Caso o indébito tributário venha a ser reconhecido posteriormente em ação judicial 
transitada em julgado: 

 a) o pedido de compensação somente será recepcionado pela RFB depois de 

prévia habilitação, nos termos da Instrução Normativa RFB nº  2.055/2021 , 

arts. 100 a 108 (veja os subtópicos 4.2.1 e 5.2.2 ; 
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 b) o pedido de restituição (em dinheiro) será via precatório apenas, não 

podendo ser objeto de pedido administrativo de restituição, em decorrência do que 

dispõe a Constituição Federal ( CF/1988 ), art. 100 (Solução de 

Consulta Cosit nº 239/2019 ). 

Importante 
Atualmente, o ato normativo, no âmbito administrativo, que dispõe sobre a 

restituição e a compensação de valores, está disciplinado na Instrução Normativa 

RFB nº 2.055/2021 , inclusive quanto a sua instrumentalização pela via  do 

PER/DCOMP ou mediante a uti lização de formulários próprios, nos casos em que 

são cabíveis. Não obstante, até o presente momento, não foi divulgado pelo Fisco 
o critério a ser adotado, se haverá outra forma de restituição ou de compensação 

além dos meios mencionados (que estão vigentes administrativamente). Portanto, 
recomendamos aguardar novas orientações sobre o caso em questão.  

 

 

 Nota  

O art. 100 da CF/1988 , estabelece que "os pagamentos devidos pelas Fazendas 

Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença 
judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação 

dos precatórios e à conta dos créditos respectivos , proibida a designação de 

casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos 
para este fim." 

O mesmo entendimento se extrai da Súmula nº 461 do STJ - DJE de 08.09.2010, 
segundo o qual esclarece sobre a "Opção de Recebimento por Meio de Precatório 

ou Compensação - Indébito Tributário Certificado por Sentença Declaratória 

Transitada em Julgado - O contribuinte pode optar por receber, por meio de 
precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por 

sentença declaratória transitada em julgado."  
Portanto, conclui-se que inexiste a possibilidade de restituição administrativa (de 

precatórios, os quais serão pagos nos autos do processo judicial), porém será 
admitida a execução administrativa de sentença judicial, de execução sem 

precatório, desde que pela via da compensação administrativa.  

 
 

. 
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5.2.2.1 PER/DCOMP - Formalização do pedido de créditos oriundos de 

ação judicial 

De acordo com as informações do "Ajuda - Conteúdo" do Programa PER/DCOMP - 

versão 6.9: 
 Ficha Outros Créditos - Oriundo de Ação Judicial 

 Essa ficha será disponibilizada ao contribuinte, dentro da pasta "Crédito", 

na hipótese de elaboração de Pedido Eletrônico de Restituição (retificador) ou de 
Declaração de Compensação de crédito diferente daqueles constantes no campo 

"Tipo de Crédito" da ficha "Novo Documento" e que tenha sido reconhecido por 
decisão judicial transitada em julgado.  

 Atenção! A partir da publicação da IN RFB nº 1.300, de 2012, a 

compensação é a única hipótese de aproveitamento, no âmbito administrativo, de 
créditos reconhecidos judicialmente, não sendo possível à transmissão, por meio 

do PGD PER/DCOMP, de pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso, exceto 
se o pedido se referir à retificação de PER transmitido anteriormente. Na hipótese 

de ação de repetição, a execução pode ser efetuada mediante compensação, na via 

administrativa, ou judicialmente, via precatório (art. 100 da  Constituição 
Federal/1988 ). 
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 Na ficha "Outros Créditos - Oriundo de Ação Judicial" deverão ser 

preenchidos os seguintes campos relativos ao crédito objeto do Pedi do Eletrônico 

de Restituição (retificador) ou da Declaração de Compensação:  
 1) Descrição do Tipo de Crédito: Preencher com informações sobre o 

tipo do crédito objeto do Pedido Eletrônico de Restituição (retificador) ou da 
Declaração de Compensação, ou se ja, indicação do tributo ou contribuição 

administrado pela RFB a que o crédito se refere, o evento que deu origem ao 

crédito, etc. 
 2) Valor Atualizado do Crédito Inicial: Informar o valor do total do 

crédito objeto de reconhecimento judicial, sem nenhuma dedução. 
 O valor informado deverá estar atualizado até a data do envio do Pedido 

Eletrônico de Restituição (retificador) ou da Declaração de Compensação, na 
forma prevista na legislação tributária federal (acréscimo de juros Selic) ou, 

quando for o caso, na forma prevista na decisão judicial que reconheceu o direito 

creditório. 
 Para atualizar o valor do crédito na forma prevista na legislação tributária 

federal (acréscimo de juros Selic), o contribuinte poderá uti lizar a tabela de juros 
Selic acumulados constante da página da RFB na Internet, no endereço 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/, opção "Índices".  

 Na hipótese de Outros Créditos - Oriundo de Ação Judicial transferido por 
sucessão, esse campo deverá ser preenchido com o valor do crédito reconhe cido 

judicialmente à pessoa jurídica sucedida, objeto do Pedido Eletrônico de 
Restituição (retificador) ou a Declaração de Compensação.  

 3) Valor Atualizado do Crédito da Sucessora: Esse campo somente 
será exibido na hipótese de ter sido assinalado o campo "Crédito de Sucedida" na 

ficha "Novo Documento" e, ainda, de ter sido preenchido o campo "Situação 

Especial" com a opção "Cisão Total" ou "Cisão Parcial".  
 O campo será preenchido automaticamente pelo Programa com o produto 

do conteúdo dos campos "Percentual" e "Valor Atualizado do Crédito Inicial", que 
representa a parcela do valor atualizado do crédito da pessoa jurídica sucedida 

que, em razão da sucessão, foi transferido à pessoa jurídica em nome da qual 

está sendo formulado o Pedido Eletrônico de Restituição (retificador) ou a 
Declaração de Compensação.  

 4) Crédito Atualizado na Data da Transmissão: Informar o valor do 
crédito relativo a outros tributos, que foi reconhecido judicialmente e que, à data 

do envio do Pedido Eletrônico de Restituição (ret ificador) ou da Declaração de 

Compensação, será detido pela pessoa jurídica em nome da qual está sendo 
formulado o pedido ou a declaração (montante do crédito reconhecido 

judicialmente, deduzido dos valores já restituídos ou já util izados na 
compensação de débitos relativos aos tributos e contribuições administrados pela 

RFB, até a data de envio do documento).  
 Quando nenhuma parcela do crédito tiver sido restituída ou utilizada na 

compensação de débitos relativos aos tributos e contribuições administrados  pela 

RFB, o valor informado no campo "Crédito Atualizado na Data da Transmissão" 
deverá ser igual ao do campo "Valor Atualizado do Crédito Inicial".  

 Caso tenha sido preenchido o campo "Valor Atualizado do Crédito da 
Sucessora", o campo "Credito Atualizado na Data da Transmissão" deverá ser 

preenchido com a parcela do crédito da pessoa jurídica sucedida atribuída à 

pessoa jurídica em nome da qual está sendo formulado o Pedido Eletrônico de 
Restituição (retificador) ou a Declaração de Compensação (sucessor a), líquida das 

restituições já recebidas e das compensações já efetuadas pela sucessora e pela 
própria sucedida. 

 O valor informado deverá estar atualizado até a data do envio do Pedido 
Eletrônico de Restituição (retificador) ou da Declaração de Compensa ção, na 

forma prevista na legislação tributária federal (acréscimo de juros Selic) ou, 

quando for o caso, na forma prevista na decisão judicial que reconheceu o direito 
creditório. 

 No preenchimento de Pedido de Restituição (retificador):  



 5) Valor do Pedido de Restituição (retificador):  Campo preenchido 

automaticamente pelo programa com o valor informado no preenchimento do 

campo "Crédito Atualizado na Data da Transmissão".  
 Atenção! No caso de Pedido de Restituição retificador, o valor do pedido 

de restituição não pode ser superior ao valor do pedido retificado.  
 No preenchimento de Declaração de Compensação:  

 6) Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: Campo 

preenchido automaticamente pelo Programa PER/DCOMP com o somatório dos 
campos "Total" de todas as fichas de débito (somatório dos valores do principal, 

da multa moratória e dos juros moratórios de todos os débitos).  
 Atenção! O conteúdo do campo "Valor Utilizado nesta Declaração de 

Compensação" não pode ser superior ao conteúdo do campo "Crédito Atualizado 
na Data da Transmissão".  

 

. 
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5.2.2.2 Pedido de habilitação de crédito decorrente de ação judicial 

transitada em julgado 

Na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, a 

declaração de compensação será recepcionada pela RFB somente depois de prévia 
habilitação do crédito pela De legacia da RFB (DRF) ou pela Delegacia Especial da 

RFB com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.  
A habilitação do crédito na forma mencionada será obtida mediante pedido do 

sujeito passivo, formalizado em processo administrativo inst ruído com: 

 a) o formulário Pedido de Habilitação de Crédito Decorrente de Decisão 
Judicial Transitada em Julgado, conforme modelo reproduzido adiante;  

 b) certidão de inteiro teor do processo, expedida pela Justiça Federal;  
 c) na hipótese em que o créd ito esteja amparado em título judicial passível 

de execução, cópia da decisão que homologou a desistência da execução do título 

judicial, pelo Poder Judiciário, e a assunção de todas as custas e honorários 
advocatícios referentes ao processo de execução, ou cópia da declaração pessoal 

de inexecução do título judicial protocolada na Justiça Federal e certidão judicial 
que a ateste; 

 d) cópia do contrato social ou do estatuto da pessoa jurídica acompanhada, 
conforme o caso, da últ ima alteração contratual em que houve mudança da 

administração ou da ata da assembleia que elegeu a diretoria;  

 e) cópia dos atos correspondentes aos eventos de cisão, incorporação ou 
fusão, se for o caso; 

 f) na hipótese de pedido de habilitação do crédito formulado por 
representante legal do sujeito passivo, cópia do documento comprobatório da 

representação legal e do documento de identidade do representante; e  

 g) na hipótese de pedido de habilitação formulado por mandatário do sujeito 
passivo, procuração conferida por instrumento público ou particular e cópia do 

documento de identidade do outorgado.  
 

 
ANEXO V - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE 

DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?guid=I54D3FE688AC79162E05330B5DE0AB9B7&nota=0&tipodoc=3&esfera=FE&ls=2&index=13


 
 

Importante 
Em regra geral, a compensação e a restituição dos tributos federais são atualizados pela 

Selic. No entanto, tratando-se de créditos oriundos de ação judicial, estes serão 

atualizados de acordo com os índices determinados na decisão judicial. Caso a decisão 

judicial seja omissa, o crédito será atualizado pela Selic, nos termos da Instrução 

Normativa RFB nº 2.055/2021 . 
 
 

(Instrução Normativa RFB nº 2.055/2021  , art. 102 ). 
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5.3 Empresas COM ação judicial transitada em julgado  

Conforme esclarecimento da PGFN no Parecer PGFN nº  14.483/2021 , nos 

itens 50 a 59, o precedente com repercussão geral firmado pela Corte Suprema, 
tem o condão de cessar a eficácia de decisões anteriores em sentido contrário 

transitadas em julgado, uma vez que houve alteração em seu suporte fático e 

jurídico (subtópico 2.2.3 ). 

No mais, para efeito da recuperação dos créditos devem ser observados os 
procedimentos constantes do subtópico 5.1.  

 

 Nota  

A Portaria RFB nº 10/2021 instituiu a equipe nacional de auditoria de créditos 

oriundos de ações judiciais em declarações de compensação referentes à exclusão 

do ICMS da base de cálculo da Cofins e da contribuição para o PIS -Pasep, 

dispondo, entre outras providências, que: 
a) competem à equipe nacional ora instituída a realização das seguintes 

atividades de auditoria relativa aos referidos créditos:  
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a.1) a análise do direito creditório;  

a.2) o exame das declarações de compensação;  

a.3) a emissão de despachos decisórios; 
a.4) o lançamento de ofício de tributos e multas;  

a.5) a representação fiscal para fins penais; e  
a.6) demais procedimentos associados à análise a que se refere a letra "a.1";  

b) os demais procedimentos não previstos na letra "a" serão executados pela 

Delegacia Especial da RFB (DRF) ou equipe especializada regional com jurisdição 
sobre o domicíl io tributário do sujeito passivo;  

c) as atividades da equipe nacional supramencionada serão realizadas pelo prazo 
de 12 meses, contados de 02.03.2021, prorrogável pelo mesmo prazo por ato 

específico do Subsecretário-Geral da RFB. 
 

 

(Parecer PGFN nº 14.483/2021 , itens 50 a 59; Parecer SEI nº 

7.698/2021/ME; Despacho nº 246/2021 - PGFN-ME; Parecer PGFN/CDA nº 

2.025/2011) 

 

. 
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6. TRIBUTAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍDOS 

. 
Retornar ao Sumário  

6.1 Valor principal 

Os valores restituídos ao contribuinte pessoa jurídica, por força de sentença judicial 

em ação de repetição de indébito, a título de tributo pago indevidamente, serão 
tributados pelo Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e pela 

Contribuição Social sobre o Lucro (CSL)  se, em períodos anteriores, tiverem 
sido computados como despesas dedutíveis do lucro real e da base de cálculo 

da CSL, de acordo com as disposições do Ato Declaratório Interpretativo SRF 

nº 25/2003 . 

Para fins da contribuição para o PIS-Pasep e da Cofins, não haverá incidência 

sobre os valores recuperados a título de tributo pago indevidamente.  

. 
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6.2 Juros 

Os juros incidentes sobre o indébito tributário recuperado são receita nova e, sobre 

ela, incidem o IRPJ, a CSL, a Cofins e a contribuição para o PIS-Pasep. 
 

Importante 
O Supremo Tribunal Federal (STF) finalizou em sessão virtual em 24.09.2021, por 
unanimidade, o Recurso Extraordinário - RE 1063187 - Tema 962, de repercussão 

geral, no sentido de que é "inconstitucional a incidência do IRPJ e da  CSL sobre os 
valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito 

tributário". Segundo o entendimento do relator, Dias Toffoli "os juros de mora estão 

fora do campo de incidência do imposto de renda e da CSLL, pois visam, 
precipuamente, a recompor efetivas perdas, decréscimos, não implicando aumento 

de patrimônio do credor".  
 

Essa decisão veio em contraposição à jurisprudência anteriormente firmada pelo 

Supremo Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 504, cuja tese é de que "os juros 
incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e 

não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL". O STJ também firmou a tese no 
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Tema 505, que "quanto aos juros incidentes na repetição do indébito tributário, 

inobstante a constatação de se tratar de juros moratórios, se encontram dentro da 

base de cálculo do IRPJ e da CSL, dada a sua natureza de lucros cessantes, 
compondo o lucro operacional da empresa. Como se observa, o posicionamento do 

STJ é favorável ao fisco, na medida em que entende que os juros têm natureza de 
acréscimo patrimonial e, portanto, devem compor a base de cálculo para fins de 

apuração do IRPJ e da CSL. Diferentemente, o STF entendeu que os juros fixados 

pela taxa Selic não devem ser tributados pelo IRPJ e pela CSL, tendo em vista que 
visa tão somente a recomposição do patrimônio, o que, por si, não configura 

acréscimo patrimonial para o contribuinte.  
 

Dessa forma, como houve alteração de jurisprudência dos tribunais superiores, 
existe a possibilidade da modulação dos efeitos em razão da alteração no interesse 

social e da segurança jurídica, nos termos do art. 927, § 3º, do  Código de 

Processo Civil ( CPC ). Nessa hipótese, o STF, por maioria de 2/3 de seus 

membros, poderá restringir os efeitos da decisão ou decidir que ela só tenha 

eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou, ainda, em outro momento que venha 

a ser fixado, conforme previsão dos arts.  27 e 

 

28 da Lei nº 9.868/1999  . Em princípio, a declaração de inconstitucionalidade 

tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos juízes e tribunais que 

compõem o Poder Judiciário, bem como Administração Pública federal.  
 

No entanto, em que pese o reconhecimento da inconstitucionalidade declarada pelo 
STF, somente haverá vinculação do fisco após a manifestação expressa por meio 

de parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no sentido da 
dispensa de contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, bem como 

autorizando a desistência de recursos eventua lmente interpostos, desde que 

inexistam outros fundamentos relevantes, nos termos do art.  19 da Lei 

nº 10.522/2002 . 

 
 

 Nota  
Quanto aos juros, em relação aos regimes de PIS -Pasep e Cofins: 

a) regime cumulativo: não haverá tributação sobre essa receita financeira, tendo 

em vista o art. 3º da Lei nº 9.718/1998  ; 

b) regime não cumulativo: haverá tributação sobre essa receita financeira, tendo 

em vista o art. 1º do Decreto nº 8.426/2015 . 

 
 

(Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 25/2003 ) 

. 
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6.3 Momento da tributação 

Preliminarmente, para fins de incidência do IRPJ e da CSL, o princípio básico 

consagrado no art. 43 do Código Tributário Nacional ( CTN ), 

conforme transcrito a seguir, é a da ocorrência da disponibilidade jurídica ou 
econômica do rendimento: 

 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos 
de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade 

econômica ou jurídica: 

 I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da 
combinação de ambos; 
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 II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos 

patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. 

 
"A disponibilidade econômica decorre do recebimento do valor que se vem a 

acrescentar ao patrimônio do contribuinte. Já a disponibilidade jurídica decorre 
do simples crédito desse valor, do qual o contribuinte passa a juridicamente 

dispor, embora este não lhe esteja ainda nas mãos." (Hugo de Brito Machado. 

Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 243).  
Importante ressaltar, que o reconhecimento da receita obedece ao regime de 

competência, para atender ao padrão contáb il, o que não implica obrigatoriamente 
a sua tributação nesse momento, conforme verificamos nos subtópicos a seguir.  

Veja também sobre a Exclusão do ICMS da base de cálculo da 
Cofins e do PIS-Pasep - Aspectos contábeis . 

. 
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6.3.1 Empresas SEM ação judicial  

Em observância ao princípio da competência, serão acrescidos à base de cálculo, 
no mês em que forem auferidos, as demais receitas e os resultados posit ivos 

decorrentes de receitas não compreendidas na receita bruta,  inclusive os juros 

relativos a impostos e contribuições a serem restituídos ou 

compensados (Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017  , art. 39 , caput e 

IV), observando-se o seguinte: 
 a) tratamento aplicável ao valor do principal recuperado: 

 a.1) lucro real: os valores recuperados relativo ao principal de PIS-Pasep e 
Cofins e reconhecidos na contabil idade serão computados na determinação do lucro 

real de no resultado ajustado se, em períodos anteriores, tiverem sido computados 

como despesas dedutíveis do lucro real e da base de cál culo da CSL. Portanto, não 
serão computados se o contribuinte não os tiver deduzidos na determinação do 

imposto ou da contribuição, ou se forem recuperação de custos/despesas de 
período apuração que a pessoa jurídica tem se submetido à tributação pelo Lucr o 

presumido ou arbitrado, já que nesse regime não há que se falar dedução de custos 

e despesas; 
 a.2) lucro presumido ou arbitrado: conforme determina a legislação do 

Imposto de Renda, os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas 
devem ser adicionados ao lucro presumido ou arbitrado para fins da determinação 

do IRPJ e da CSL, salvo se o contribuinte comprovar não os ter deduzido em período 

anterior no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro 
real ou que se refiram a período no qual tenha se submetido ao regime de 

tributação com base no lucro presumido ou arbitrado (Lei nº  9.430/1996 , 

art. 53 ; Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017 , art. 215 , 

IV; RIR/2018 , art. 441 , II; Solução de Consulta Cosit nº 109/2020 ); 

 b) tratamento aplicável à receita financeira (juros Selic):  

 b.1) IRPJ e CSL  
 b.1.1) lucro real: os juros incidentes sobre o indébito tributário recuperado é 

receita nova e, sobre ela, incidem o IRPJ, a CSL, a Cofins e a Contribuição para o 

PIS-Pasep. Para fins de determinação do Lucro real e do resultado ajustado, tais 
valores serão computados quando do seu reconhecimento pelo regime de 

competência com a sua constituição do crédito com as devidas retificações com o 
seu reconhecimento na contabilidade, bem como na sua valoração mensal;  

 b.1.2) lucro presumido: no lucro presumido os juros equivalentes à taxa 

referencial do Selic, para títulos federais, relativos a impostos e contribuições a 
serem restituídos ou compensados serão acrescidos à base de cálculo do IRPJ e 

CSL, isto é, após aplicação da presunção como demais receitas (Instrução 

Normativa RFB nº 1.700/2017  , art. art. 215 , § 3º, I, "d").  

 b.2) PIS-Pasep e Cofins: 
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 b.2.1) regime não cumulativo: as receitas financeiras são tributadas mediante 

a aplicação das alíquotas de 0,65% e de 4%, respectivamente, conforme previsto 

no Decreto nº 8.426/2015 , art. 1º ; 

 b.2.2) regime cumulativo: a receita financeira gerada pela valoração não será 

tributada, pois nesse regime para efeito de base de cálculo das contribuições só é 
considera a receita bruta, do objeto ou da atividade da pessoa jurídica (Lei 

nº 9.718/1998 , art. 3º ). 

 

 

. 
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6.3.2 Empresas COM ação judicial, APÓS trânsito em julgado  

Os créditos decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado relativos a 

tributos pagos indevidamente devem ser reconhecidos na determinação do lucro 

real e do resultado ajustado no período de apuração em que ocorrer a sua 
disponibilidade jurídica, observando-se o seguinte(Solução de Consulta Cosit 

nº 92/2021 ): 

 a) tratamento aplicável ao valor do principal recuperado: 

 a.1) lucro real: os valores recuperados relativos ao principal de PIS -Pasep e 

Cofins e reconhecidos na contabilidade devem ser computados na determinação do 
lucro real e no resultado ajustado se, em períodos anteriores, t iverem sido 

computados como despesas dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da CSL. 
Portanto, esses valores não devem ser computados se o contribuinte não os tiver 

deduzidos na determinação do imposto ou da contribuição, ou se forem recuperação 
de custos/despesas de período apuração que a pessoa jurídica tem se submetido à 

tributação pelo lucro presumido ou arbitrado, uma vez que nesse regime não há 

que se falar dedução de custos e despesas;  
 a.2) lucro presumido ou arbitrado: conforme determina a legislação do 

Imposto de Renda, os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas 
deverão ser adicionados ao lucro presumido ou arbitrado para determinação do 

Imposto de Renda e da CSL, salvo se o contribuinte comprovar não os ter deduzido 

em período anterior no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base 
no lucro real ou que se refiram a período no qual tenha se submetido ao regime de 

tributação com base no lucro presumido ou arbitrado (Lei nº  9.430/1996 , 

art. 53 ; Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017 , art. 215 , 

IV; RIR/2018 , art. 441 , II; Solução de Consulta Cosit nº 109/2020 ). 

 

 b) tratamento aplicável à receita financeira (juros Selic): 

 b.1) IRPJ e CSL: 
 b.1.1) lucro real: os juros incidentes sobre o indébito tributário recuperado é 

receita nova e, sobre ela, incidem o IRPJ, a CSL, a Cofins e a contribuição para o 
PIS-Pasep. Para fins de determinação do Lucro real e do resultado ajustado, tais 

valores devem ser computados quando do seu reconhecimento pelo regime de 
competência com a sua constituição do crédito com as devidas retificações com o 

seu reconhecimento na contabilidade, bem como na sua valoração mensal.  

 b.1.2) lucro presumido: no lucro presumido os juros equivalentes à taxa 
referencial do Selic, para títulos federais, relativos a impostos e contribuições a 

serem restituídos ou compensados serão acrescidos à base de cálculo do IRPJ e  
CSL, isto é, após aplicação da presunção como demais receitas (Instrução 

Normativa RFB nº 1.700/2017  , art. art. 215 , § 3º, I, "d").  

 b.2) PIS-Pasep e Cofins: 

 b.2.1) regime não cumulativo: as receitas financeiras são tributadas 

mediante a aplicação das alíquotas de 0,65% e de 4%, respectivamente, conforme 

previsto no Decreto nº 8.426/2015  , art. 1º ; 
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 b.2.2) regime cumulativo: a receita financeira gerada pela valoração não 

será tributada, pois nesse regime para efeito de base de cálculo das contribuições 

só é considera a receita bruta, do objeto ou da atividade da pessoa jurídica (Lei 

nº 9.718/1998 , art. 3º ). 
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6.3.2.1 Créditos definidos em sentença judicial ou decisão administrativa  

No caso de reconhecimento das receitas pelo:  
 a) regime de caixa: o indébito e os juros passam a ser receita tributável do 

IRPJ e da CSL no momento do pagamento do precatório;  

 b) regime de competência: o indébito passa a ser receita tributável do 
IRPJ e da CSL no trânsito em julgado da sentença judicial que já define o valor a 

ser restituído. 
 

(Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 25/2003 ) 
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6.3.2.2 Valor NÃO definido na sentença judicial ou decisão administrativa  

No caso de a sentença condenatória não definir o valor a ser restituído, o indébito 

passa a ser receita tributável pelo IRPJ e pela CSL:  
 a) na data do trânsito em julgado da sentença que julgar os embargos à 

execução, fundamentados no excesso de execução (art. 741, inciso V, do  CPC ); 

ou 

 b) na data da expedição do precatório, quando a Fazenda Pública deixar de 
oferecer embargos à execução.  

 

A receita decorrente dos juros de mora devidos sobre o indébito deve compor as 
bases tributáveis do IRPJ, da CSL, da Cofins e da contribuição para o PIS -Pasep, 

observando-se o seguinte: 
 a) se a sentença que julgar a ação de repetição de indébito já definir o valor 

a ser restituído, é, no seu trânsito em julgado, que passam a ser receita tributável 
os juros de mora incorridos até aquela data e, a partir daí, os juros incorridos em 

cada mês deverão ser reconhecidos pelo regime de competência como receita 

tributável do respect ivo mês; 
 b) se a sentença que julgar a ação de repetição de indébito não definir o valor 

a ser restituído, é no trânsito em julgado da sentença dos embargos à execução 

fundamentados em excesso de execução (art. 741, inciso V, do  CPC ) que passam 

a ser receita tributável os juros de mora incorridos até aquela dat a e, a partir daí, 

os juros incorridos em cada mês deverão ser reconhecidos pelo regime de 
competência como receita tributável do respectivo mês;  

 c) se a sentença que julgar a ação de repetição de indébito não definir o valor 
a ser restituído e a Fazenda Pública não apresentar embargos à execução, os juros 

de mora sobre o indébito passam a ser receita tributável na data da expedição do 
precatório. 

 

(Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 25/2003 ) 

 

. 
Retornar ao Sumário  

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B9718%2B1998#fe%2Blei%2B9718%2B1998
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B9718%2B1998@art3#fe%2Blei%2B9718%2B1998@art3
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?guid=I54D3FE688AC79162E05330B5DE0AB9B7&nota=0&tipodoc=3&esfera=FE&ls=2&index=13
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Badi%2Bsrf%2B25%2B2003#fe%2Badi%2Bsrf%2B25%2B2003
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?guid=I54D3FE688AC79162E05330B5DE0AB9B7&nota=0&tipodoc=3&esfera=FE&ls=2&index=13
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13105%2B2015#fe%2Blei%2B13105%2B2015
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13105%2B2015#fe%2Blei%2B13105%2B2015
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Badi%2Bsrf%2B25%2B2003#fe%2Badi%2Bsrf%2B25%2B2003
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?guid=I54D3FE688AC79162E05330B5DE0AB9B7&nota=0&tipodoc=3&esfera=FE&ls=2&index=13


6.3.2.3 Esclarecimentos da Receita Federal  

Por meio da Solução de Consulta Cosit nº 183/2021 , a Secretaria Especial da 

Receita Federal do Brasil (RFB) trouxe os seguintes esclarecimentos acerca do 

momento em que deve ser reconhecida a receita decorrente do indébito tributário 

decorrente do trânsito em julgado de ação judicial sobre a exclusão do ICMS da 
base de cálculo da Cofins e da contribuição para o PIS-Pasep: 

 a) em relação ao IRPJ e a CSL: 
 a.1) o indébito tributário de Contribuição para o PIS-Pasep e da Cofins e os 

juros de mora sobre ele incidentes até a data do trânsito em julgado devem ser 
oferecidos à tributação do IRPJ e da CSL no trânsito em julgado da sentença judicial 

que já define o valor a ser restituído.  

 a.2) na hipótese de compensação de indébito decorrente de decisões 
judiciais transitadas em julgado nas quais em nenhuma fase do processo foram 

definidos pelo juízo os valores a serem restituídos, é na entrega da primeira 
Declaração de Compensação, na qual se declara sob condição resolutória o valor 

integral a ser compensado, que o indébito e os juros de mora sobre ele incidentes 

até essa data devem ser oferecidos à tributação pelo IRPJ e da CSL;  
 a.3) a pessoa jurídica sujeita ao pagamento mensal do IRPJ e da CSL deve 

computar os créditos referentes ao indébito tributário de Contribuição para o PIS -
Pasep e de Cofins e os juros de mora sobre ele incidentes na base de cálculo 

desses tributos no mês em que ocorrer o trânsito em julgado da decisão judicial 

que já define o valor a ser restituído ou no mês da entrega da primeira 
Declaração de Compensação, na qual se declara sob condição resolutória o valor 

integral a ser compensado, na hipótese de compensação de indébito decorrente 
de decisões judiciais transitadas em julgado nas quais em nenhuma fase do 

processo foram definidos pelo juízo os valores a serem restituídos, tanto na 
hipótese de sua apuração com base na receita bruta e acréscimos quanto na 

hipótese de apuração com base em balanço ou balancete de suspensã o ou 

redução; 
 

 b) em relação ao PIS-Pasep e a Cofins: 
 b.1) os juros de mora incidente sobre os indébitos tributários da contribuição 

para o PIS-Pasep e a Cofins apurados até a data do trânsito em julgado da 

sentença judicial que já define o valor a ser restituído devem ser oferecidos à 
tributação da contribuição na data do trânsito em julgado da sentença judicial;  

 b.2) na hipótese de compensação de indébito decorrente de decisões 
judiciais transitadas em julgado nas quais em nenhuma fase do processo fo ram 

definidos pelo juízo os valores a serem restituídos, é na entrega da primeira 
Declaração de Compensação, na qual se declara sob condição resolutória o valor 

integral a ser compensado, que os juros de mora sobre ele incidentes até essa 

data devem ser oferecidos à tributação da contribuição para o PIS -Pasep e a 
Cofins. 
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7. PRAZOS DECADENCIAIS 

A pessoa jurídica poderá proceder à retificação da EFD-Contribuições e da DCTF em 
até 5 anos contados do 1º dia do exercício seguinte àquele a que se refere a 

escrituração ou declaração a ser substituída.  

Conforme decidido pelo STF, o ICMS não compõe a base de cálculo para incidência 
do PIS-Pasep e da Cofins, com efeitos após 15.03.2017, ressalvadas as ações 

judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017.  
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De acordo com o Código Tributário Nacional ( CTN ), 

arts. 165 e 168 , o direito de pleitear a restituição extingue -se com o decurso 

do prazo de 5 anos, contados: 

a) na hipótese de pagamento indevido ou a maior, da data da extinção do crédito 

tributário; (Vide art 3 da LCp nº 118, de 2005) 
b) na hipótese de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão 

condenatória. 
Tendo em vista os prazos decadenciais supramencionados, tomemos, por exemplo, 

uma empresa que não tenha ingressado com ação judicial para que ela possa reaver 

os créditos tributários decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS -
Pasep e da Cofins desde 16.03.2017 deverá observar os seguintes prazos 

decadenciais. 

Original ou retificadora  
  

Prazos 
  

EFD-Contribuições  
  

16.03.2022  
  

DCTF 
  

16.03.2022  
  

Pedidos de compensação e restituição  
  

16.03.2022  
  

 
Importante ressaltar que, a inobservância do prazo decadencial implica em extinção 

do crédito tributário ( CTN , art. 156 , V). 

 

(Instrução Normativa RFB nº 1.252/2012 , art. 11 ; Instrução Normativa RFB 

nº 2.005/2021 , art. 16 , § 5º) 
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