
T R I B U T Á R I O

Tema em discussãoRecurso Status

PAUTADOS

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)

EDs no RE 
1.063.187/SC

Tema 962

Embargos de Declaração opostos pela 
Fazenda Nacional, por meio dos quais 
pretende a modulação dos efeitos da 

decisão do Tema 962 - que fixou a tese 
pela inconstitucionalidade da incidência 

do IRPJ e da CSLL sobre os valores
relativos à taxa SELIC recebidos em razão 
de indébito tributário - para que produza 
efeitos somente sobre os fatos geradores 
posteriores à finalização do julgamento 

do recurso extraordinário.

Agendado para: 
22/04/2022 a 
29/04/2022 

Resultado/Tese
fixada

Quando do julgamento do
RE 1063187 RG, tema, 962, 

pelo STF, foi fixada a 
seguinte tese: “É 

inconstitucional a 
incidência do IRPJ e da 
CSLL sobre os valores 
atinentes à taxa Selic 

recebidos em razão de 
repetição de indébito 

tributário.”
A modulação dos efeitos 
até então proposta pelo 

Ministro Dias Toffoli – 
Relator –, acompanhado 

pela Ministra Cármen Lúcia 
e pelo Ministro, Alexandre 

de Moraes, estabeleceu 
que a decisão produza 

efeitos ex nunc a partir de 
30.09.2021, ressalvados (i) 

as ações ajuizadas até 
17.09.2021 – data do início 
do julgamento do mérito; e 

(ii) os fatos geradores 
anteriores a 30.09.2021 em 

relação aos quais não 
tenha havido o pagamento 
do IRPJ ou da CSLL a que se 

refere a tese de 
repercussão geral.

Os demais Ministros ainda 
não proferiram seus votos. 
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)

Embargos de Declaração opostos pelo 
Estado do Rio Grande do Norte em face 
da decisão que afastou a cobrança de 
ICMS na transferência interestadual de 
mercadoria entre estabelecimentos do 

mesmo titular.

Agendado para: 
29/04/2022 a 
06/05/2022.

Resultado/Tese
fixada

Até o pedido de destaque, 
foram formadas três 

correntes sobre a 
modulação dos efeitos da 
decisão, quais sejam: (i) 
eficácia a partir de 2022 

(Relator – Min. Edson 
Fachi, acompanhado 

pelos Ministros Cármen 
Lúcia e Ricardo 

Lewandowski); (ii) eficácia 
a partir de 2022, estando 
ressalvados os processos 
administrativos e judiciais 
pendentes de conclusão 
até a data de publicação 

da respectiva ata de 
julgamento. Exaurido o 

prazo sem que os Estados 
disciplinem a 

transferência de créditos 
de ICMS entre 

estabelecimentos de 
mesmo titular, fica 

reconhecido o direito dos 
sujeitos passivos de 

transferirem tais créditos 
(Min Roberto Barroso); (iii) 
eficácia após o prazo de 
18 meses contados da 

data de publicação da ata 
de julgamento dos 

Embargos de Declaração, 
ressalvadas as ações 

judiciais ajuizadas até a 
data de publicação da ata 
de julgamento do mérito 

(Min Dias Toffoli, 
acompanhado pelos 

Ministros Alexandre de 
Moraes e Luiz Fux).

ADC nº 49
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REsps 
1894741/RS 

e 
1895255/RS

a) se benefício instituído no art. 17, da Lei 
11.033/2004, somente se aplica às 

empresas que se encontram inseridas no 
regime específico de tributação 

denominado REPORTO;
b) se o art. 17, da Lei 11.033/2004, 

permite o cálculo de créditos dentro da 
sistemática da incidência monofásica do 

PIS e da COFINS; e c) se a incidência 
monofásica do PIS e da COFINS se 

compatibiliza com a técnica do 
creditamento.

Incluído em pauta 
para julgamento 
em 27/04/2022 
(quarta-feira)

Resultado/Tese
fixada

Julgamento não iniciado

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)


