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BOLETIM 
037/2021 

 

STF DECLARA INCONSTITUCIONAL TRIBUTAÇÃO PELO IRPJ E CSLL DA TAXA SELIC DECORRENTE 

DE REPETIÇÕES DE INDÉBITO 

O Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento finalizado em 24/9, firmou entendimento, em 

sede de repercussão geral (Tema 962), de que “é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL 

sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário” 

(ressarcimentos de tributos ou crédito tributário reconhecido em razão de ação judicial transitada 

em julgado).  

Para os contribuintes, o valor correspondente à taxa Selic não deveria ser tributado pelo IRPJ e 

pela CSLL, tendo em vista sua função de recomposição do patrimônio do contribuinte, que não 

configura renda ou provento (acréscimo patrimonial). 

Em seu voto, o relator do caso, ministro Dias Toffoli, na mesma direção da argumentação dos 

contribuintes, entendeu que “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”. 

Nessa direção, os contribuintes que venham sofrer tributação de IRPJ e CSLL sobre a taxa Selic 

decorrente de indébitos tributários, principalmente os beneficiados com a exclusão do ICMS da 

base de cálculo do PIS e da Cofins (Tema 69), serão impactados por essa decisão. 

No momento, resta saber se haverá alguma modulação de efeitos em favor da Fazenda Nacional – 

definição de quando a decisão passa a valer –, motivo pelo qual se faz importante que os 

contribuintes avaliem a existência de indébito tributários que gerem o direito à atualização pela 

taxa SELIC, bem como a dispensa ou pertinência do ajuizamento da ação caso ainda não possuam. 

A equipe tributária do Crivelari & Padoveze permanece à disposição para esclarecimentos. 

Fonte: https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2021/09/27/contribuinte-vence-disputa-de-r-

65-bi.ghtml  
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https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stf-forma-maioria-pela-nao-

incidencia-de-irpj-e-csll-sobre-a-selic-24092021  

https://www.conjur.com.br/2021-set-23/stf-maioria-incidencia-irpj-csll-selic 
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