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São Paulo, 17 de agosto de 2021 

OF-CR-426/21 

 

Assunto: Exclusão do ICMS da base de cálculo 

do PIS/Pasep e da Cofins. 

 

 

 

Ref.: Processo ARSESP-PRC-2021/00090 

 

Prezados Senhores, 

 

Encaminhamos a V.S.a. em resposta ao Ofício Circular em referência, de 13 de agosto de 

2021, os esclarecimentos solicitados conforme seguem:  

 

1. A concessionária já alterou a forma de cobrança do imposto para o consumidor? 

 

Não, a alteração da forma de cobrança do imposto somente poderá ser realizada pela 

concessionária após a publicação de uma nova deliberação de tarifas excluindo o ICMS da 

base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins. Continuamos aplicando as tarifas autorizadas 

pela agência através da deliberação 1.162, de 26 de maio de 2021. 

 

 

 

 

Ilustríssimo Senhor 

Jefferson Leão de Meirelles 

Superintendente de Análise Econômico 

 

Ilustríssima Senhora 

Carina Aparecida Lopes Couto 

Gerente de Estudos Regulatórios e de Mercado 
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2. Em caso negativo, qual a previsão para efetivar o ajuste na cobrança? 

 

Como regra geral, estimamos que, para realização de todos os ajustes e testes previstos no 

sistema de faturamento, há necessidade de 10 dias úteis antes da entrada em vigor da nova 

deliberação já contemplando a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/Pasep e da 

Cofins. Caso seja intenção dessa Agência em alterar referida alíquota a partir de 01/09/2021 

e não sendo possível publicar a deliberação com as novas tarifas com antecedência de 10 

dias úteis, solicitamos confirmar essa decisão por ofício até 20/08/2021, para que possamos 

tomar as providências necessárias. 

 

3. Em qual o prazo o sistema estará apto a aplicar o ajuste da cobrança na conta de 

gás? E Como se dará a operacionalização? 

 

Os prazos acima mencionados são aderentes para que o sistema esteja apto a realizar o 

novo procedimento de cobrança.  

 

A operacionalização se dará através de ajustes no sistema legado de faturamento da 

concessionária mantendo toda a integralidade, controle e rastreamento já existentes 

atualmente. 

 

Ressalvamos que, apesar de todos os esforços, uma mudança desta magnitude poderá 

refletir em alterações nas rotinas de conciliação e fiscalização desta agência, sendo que, por 

conta disto, estaremos à inteira disposição para esclarecimentos 

 

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de 

elevada estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Richard Faria 

Gerente Executivo Revisão Tarifária  

Companhia de Gás de São Paulo – Comgás 
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