
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

WEG S.A. 
COMPANHIA ABERTA 

CNPJ sob nº 84.429.695/0001-11 

 

FATO RELEVANTE 
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTES DA EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE 

CÁLCULO DO PIS E COFINS 
 
Em atendimento às disposições da Instrução CVM n.º 358, bem como nos termos do §4º do 
art. 157 da Lei 6.404/1976 e em continuidade as informações divulgadas na nota explicativa 
4 das demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2021, a WEG S.A. ("WEG") (B3: 
WEGE3 / OTC: WEGZY) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, após 
decisão do Supremo Tribunal Federal que definiu que o valor do ICMS a ser excluído da 
base de cálculo do PIS e da COFINS é o destacado na nota fiscal, suas controladas WEG 
Equipamentos Elétricos S.A. e WEG Drives & Controls Automação Ltda., concluíram os 
levantamentos dos valores envolvidos em seus processos em relação ao tema. 
 
Com base em tais levantamentos a melhor estimativa dos valores a serem recuperados pela 
Companhia, antes dos efeitos fiscais, é de R$ 510,1 milhões, que serão reconhecidos nas 
demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2021. 
 
A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados sobre novos 
fatos relacionados ao assunto. 
 

 

Jaraguá do Sul, 22 de junho de 2021 

 

André Luís Rodrigues 

Diretor Administrativo e Financeiro 
e de Relações com Investidores 



 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

WEG S.A. 
A PUBLICLY LISTED COMPANY 

CNPJ nº 84.429.695/0001-11 

 

MATERIAL FACT 
TAX CREDITS DUE TO THE EXCLUSION OF ICMS FROM  

PIS AND COFINS TAX CALCULATION BASIS 
 
WEG S.A. ("WEG") (B3: WEGE3 / OTC: WEGZY), in compliance with CVM Instruction 
number 358, as well as under Article 157, Paragraph 4 of Federal Law 6,404/76, and in 
addition to the information disclosed in Note 4 of the financial statements for the 1st quarter 
of 2021, is hereby informing its shareholders and the general market that after a decision by 
the Federal Supreme Court that defined Tax on Circulation of Goods and Services ("ICMS") 
amount to be excluded from the PIS and COFINS calculation basis is the one highlighted in 
the invoice, its subsidiaries, WEG Equipamentos Elétricos S.A. and WEG Drives & Controls 
Automação Ltda., concluded the evaluations of the involved amounts in their lawsuits related 
to this issue. 
 
Based on these evaluations, the best-estimated amount to be recovered by the Company 
before tax is R$ 510.1 million, which will be recognized in the financial statements for the 2nd 
quarter of 2021. 
 
The Company will keep its shareholders and the market informed about new facts related to 
the matter. 
 

 

Jaraguá do Sul, June 22, 2021 

 

André Luís Rodrigues 

CFO and IRO 
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