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Linha do tempo

15/03/2017 

Julgamento do 
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Modulação de Efeitos para quem interpôs ação antes de mar/17

15/03/2017 

13/05/2021
Modulação

Possibilidade

de recuperação
Possibilidade

de recuperação

1. Sem trânsito em julgado: mantém créditos pleiteados antes e após março/17. Decisões deverão se 
dar em conformidade com o entendimento do Supremo.
2. Com trânsito em julgado: mantém os créditos pleiteados na ação sem risco de questionamento em
relação ao prazo ou a metodologia de cálculo (ICMS destacado).
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Modulação de Efeitos para quem interpôs ação após mar/17

15/03/2017 

13/05/2021
Modulação

Impossibilidade

de recuperação
Possibilidade

de recuperação

3. Sem trânsito em julgado: perde créditos anteriores a março/17.
4. Com trânsito em julgado: mantém os créditos anteriores a março/17, mas tem o risco de que a PGFN 
ingresse com uma ação rescisória, questionando o período anterior a março/17 (contagem trânsito em 
julgado da decisão do STF de 2021).
5. Sem ação: pode pleitear administrativamente créditos a partir de março/17
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DC2 - Informação de distribuição restritaDC2 - Informação de distribuição restrita

Efeitos do cálculo da exclusão do ICMS nas bases do PIS e Cofins

PwC

Exclusão do ICMS nas bases do PIS e Cofins

• Contabilização em maio/21 ou quando ocorrer o trânsito em julgado na ação individual?

• Obrigatório ou facultativo?

Momento da tributação para fins de IRPJ/CSLL

 Reconhecimento contábil

 Deferimento do pedido de habilitação dos créditos

 Data da compensação dos créditos
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DC2 - Informação de distribuição restritaDC2 - Informação de distribuição restrita

Efeitos do cálculo da exclusão do ICMS nas bases do PIS e Cofins

PwC

Exclusão do ICMS nas bases do PIS e Cofins

• Tributação para fins de IRPJ/CSLL (principal e atualização monetária) e para fins de PIS/Cofins (atualização 
monetária)

No caso da opção pela compensação administrativa, o entendimento anterior se dava de acordo com o ADI nº 25/2003, a 
SD COSIT nº 19/200, a SC SRRF nº 233/2007 e com a recente SC Cosit nº 92/2021. 

Muitos contribuintes já sustentavam perante o Poder Judiciário que não poderia haver incidência do IRPJ e da CSLL 
sobre os juros de mora por terem eles natureza meramente indenizatória e não caracterizarem efetivo acréscimo 
patrimonial para fins de aplicação do artigo 43 do Código Tributário Nacional.    

Há também os que alegam que os juros de mora teriam natureza indenizatória, e não de receita financeira e, como tal, 
não estariam sujeitos ao PIS/Cofins.

Tema no 962 do STF: Não incidência do IRPJ e da CSLL sobre a Selic na 
devolução de tributos pagos indevidamente.
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DC2 - Informação de distribuição restritaDC2 - Informação de distribuição restrita

Efeitos do cálculo da exclusão do ICMS nas bases do PIS e Cofins

PwC

Exclusão do ICMS nas bases do PIS e Cofins

• Prescrição dos créditos – 5 anos?

• Se não houve tributação nas saídas, então não pode haver creditamento nas entradas?

• Alteração na IN RFB nº 1911/2019 que não cita a inclusão do ICMS nas entradas

• Parecer Normativo COSIT nº 10/2021 – posição da RFB sobre o tema

 Discussão poderia virar provisão no balanço?

 Reconhecimento contábil tem que se dar pelo valor da exclusão nas saídas ou deve considerar efeito líquido das 
entradas conforme definição da RFB?
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DC2 - Informação de distribuição restritaDC2 - Informação de distribuição restrita

Efeitos do cálculo da exclusão do ICMS nas bases do PIS e Cofins

PwC

Exclusão do ICMS nas bases de PIS e Cofins

 Concluiu que não pode ser exigida a exclusão do ICMS da base dos créditos do PIS/Cofins

“(...) não há relação de dependência ou interdependência entre a tomada de créditos e débitos de PIS/COFINS, vale

dizer, o paralelismo é desejável, mas não é constitucionalmente obrigatório; e, eventual reconhecimento da

inconstitucionalidade dos arts. 2º e 3º das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003 não tornaria possível a apuração de

créditos sem a inclusão do ICMS que compõe o preço de aquisição. Tal medida exigiria inolvidável modificação dos

diplomas legais ora discutidos, como já apontado no Parecer SEI Nº 12943/2021/ME (...) ”.

“ (...) Em arremate, não se vislumbra, com base apenas no conteúdo do acórdão, a possibilidade de se proceder ao

recálculo de créditos de PIS/COFINS apurados nas operações de entrada, porque a questão não foi, nem poderia ter

sido, discutida no julgamento do Tema 69 (...)”.

Novidade: PARECER SEI Nº 14483/2021/ME de 24/09/2021 da PGFN
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Teses Filhotes

• Exclusão do ISS das bases da CPRB

RE 1.285.845 – Tema nº 1.135 da Repercussão Geral 
Constitucionalidade da inclusão do ISS - Desfavorável

• Exclusão do ICMS nas bases da CPRB

RE 1.187.264 – Tema nº 1.048 da Repercussão Geral –
Constitucionalidade da Inclusão do ICMS - Desfavorável
(Mudança no entendimento firmando no REsp nº 1.624.297 –Tema
repetitivo nº 994/STJ). Sem Modulação

• Exclusão do PIS e da COFINS de suas próprias bases 

RE 1.233.096 - Tema 1.067 da Repercussão Geral
Ainda não julgado

• Exclusão do ISS nas bases de PIS e COFINS

RE 592.616 - Tema nº 118 da Repercussão Geral 
Após pedido de Destaque, julgamento será reiniciado (sem previsão)

• Exclusão do ICMS-ST nas bases do PIS e Cofins

Tema nº 1.098 da Repercussão Geral (infraconstitucional)
Jurisprudência do STJ é divergente. Expectativa de julgamento do 
EREsp 1.428.247

• Exclusão da CPRB da base de cálculo do PIS e Cofins

Tema nº 1.111 da Repercussão Geral (infraconstitucional)
REsp 1.932.521 e REsp 1.927.251 (1ª Turma) e RESP 1.945.068 (2ª 
Turma) - Desfavorável

• Exclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ/CSLL quando 

apurados na sistemática do lucro presumido

Tema nº 957 da Repercussão Geral (infraconstitucional) 
REsp nº 1.767.631 / SC - Tema nº 1008 do STJ, pendente de 
julgamento

• Exclusão do crédito presumido de ICMS da base de cálculo

do PIS/Cofins

RE 835.818 – Tema nº 843 da Repercussão Geral
Ainda não julgado

• Exclusão do IPI da base de cálculo do PIS/Cofins para 

montadoras no regime ST

RE 605.506 – Tema nº 303 da Repercussão Geral
Julgamento em andamento (previsto para encerrar em 10/11/2021)

• Exclusão do ISS da sua própria base

Sentença – MS nº 0069739-23.2021.8.19.0001 (26/04/2021)
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Não incidência do IRPJ e 
da CSLL sobre a Selic na 
devolução de tributos 
pagos indevidamente
(Tema 962 da 
Repercussão Geral)
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Linha do tempo

24/09/2021

Julgamento do RE 1.063.187

(Tema nº 962 da RG)

“É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL 
sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos 
em razão de repetição de indébito tributário”. *

30/09/2021

Ata de 

julgamento 

publicada

Oposição de 

Embargos de 

Declaração?

*Modificação do entendimento firmado pelo STJ

quando do julgamento do EREsp nº 1.138.695 –

Temas nº 504 (Depósito Judicial) e nº 505

(Indébito tributário) do STJ.
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Risco de Modulação de Efeitos?

Oposição de 

Embargos de 

Declaração?

24/09/2021 

Possibilidade x Impossibilidade

de recuperação

Possibilidade de 

recuperação

1. Contribuintes com ação anterior a 24/09: créditos retroagem aos 5 anos anteriores ao ajuizamento
da ação.
2. Contribuintes com ação posterior a 24/09 ou não tem ação: se os efeitos da decisão forem
modulados, poderão ter direito somente para os períodos posteriores a 24/09/2021 ou data posterior que 
vier ser fixada.
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Efeitos da decisão - considerando risco de modulação

PwC

a) Ação ajuizada antes de 24/09/2021, ainda não transitada em julgado

Estão abarcadas pelo julgamento do STF de modo que não há mais incertezas relevantes em relação ao mérito da

questão, que não estejam sob o controle das entidades.

Nesse caso, considerando a estrutura jurídica do Brasil e outros julgamentos de temas tributários pelo STF, é provável que
seja resguardado o direito dos contribuintes que ingressaram com ação judicial própria até 24/09/2021, de

recuperarem o IRPJ e a CSLL sobre a Selic para os períodos de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

 Quem tributou os juros Selic dos indébitos de PIS/Cofins sobre ICMS, é provável que possam recuperar o IRPJ/CSLL

recolhido indevidamente sobre os juros.

 É provável que quem tenha optado por deferir o momento da tributação não tenha que pagar o IRPJ/CSLL sobre os juros
Selic incidentes sobre os indébitos de PIS/Cofins sobre o ICMS. Nesse caso, o diferimento se tornará definitivo.
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DC2 - Informação de distribuição restritaDC2 - Informação de distribuição restrita

Efeitos da decisão – considerando risco de modulação

PwC

b) Ação ajuizada após 24/09/2021 ou sem ação

Há uma incerteza relevante relacionada a modulação dos efeitos da referida decisão.

No caso da modulação, as entidades que ajuizaram ações individuais após 24.09.2021 ou ainda que não tenham ajuizado 
ação específica e individual sobre o tema, poderão ter direito a não tributar a Selic da repetição de indébitos pelo IRPJ e 
CSLL somente para os períodos posteriores a 24.09.2021.

 Caso a tese do diferimento do momento de tributação prevaleça, e se entenda que o fato gerador dos tributos é a 
compensação dos créditos, esses contribuintes poderão não recolher o IRPJ/CSLL sobre os juros Selic dos 

indébitos de PIS/Cofins sobre ICMS. 

 E quem optou por não diferir e recolheu o IRPJ/CSLL sobre os juros Selic?
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Teses filhotes

PwC

Teses filhotes

O racional destacado no voto do relator, ministro Dias Toffoli, foi no sentido de que a Selic constitui mera indenização (e.g. 
danos emergentes) pelo atraso no pagamento da dívida, e não representa acréscimo patrimonial que é o fato gerador para 
a tributação do IRPJ e da CSLL.

 Não incidência do PIS e da Cofins sobre a Selic na devolução de tributos pagos indevidamente

o Tutela no Agravo de Instrumento nº 5022813-76.2021.4.03.0000 (Decisão de 06/10/2021)

 Não incidência do IRPJ e da CSLL sobre a Selic no ressarcimento de créditos ordinários

 Não incidência do IRPJ e da CSLL sobre a Selic no levantamento de depósitos judiciais 

o STJ: Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à 

tributação pelo IRPJ e pela CSLL. (Tema nº 504 do STJ – EREsp 1.138.695/SP, sobrestado pelo Tema nº 962/STF).

Serviu de paradigma o Tema nº 808 da RG (“Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no

pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”). No caso, não foram modulados os efeitos pelo

STF.
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Teses filhotes

PwC

Teses filhotes

 Aplicável para aplicações financeiras? 

o Precedentes desfavoráveis pelo STJ, anteriores ao Tema nº 962
o STF definiu tratar-se de discussão infraconstitucional (Tema nº 1.168, Plenário virtual de 10.09.2021)

 Abrangência e extensão para outros índices  que tenham o efeito de recompor as perdas decorrentes do 
pagamento indevido (juros de mora) e do poder de compra da moeda em face do processo inflacionário 
(correção monetária), já que igualmente se afastam do conceito de acréscimo patrimonial?
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