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APTE : CASTROL BRASIL LTDA 
ADVOGADO : ALESSANDRA KRAWCZUK CRAVEIRO RIBEIRO 
APDO : UNIAO FEDERAL / FAZENDA NACIONAL 
DECISÃO 
Trata-se de recurso extraordinário interposto pela UNIÃO, com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea 

‘a’, da Lei Maior, em face do acórdão proferido pela Quarta Turma Especializada deste Tribunal, em sede de 
juízo de retratação (fls. 2.095/2.099), assim ementado: 

 “TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PIS E COFINS. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO. 
IMPOSSIBILIDADE. RE Nº 574.706/PR. 1. Por ocasião do julgamento do recurso especial interposto pela 
UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL (fls. 2006/2027), foi determinado o encaminhamento dos autos ao 
órgão julgador para oportunizar o exercício do juízo de retratação, no que tange à inclusão do ICMS da base 
de cálculo do PIS e da COFINS, na forma do artigo 1030, II, do CPC/15, levando-se em conta o acórdão 
proferido no julgamento do REsp nº 1144469/PR (Tema 313). 2. De fato, o Superior Tribunal de Justiça, em 
acórdão publicado em 02.12.2016, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 313), havia firmado 
entendimento de que a parcela relativa ao ICMS integrava a base de cálculo do PIS e da COFINS. 3. Não 
obstante, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 15 de março de 2017, por maioria de votos decidiu 
no julgamento do RE 574.706 que o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não integra 
a base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), em julgamento proferido em Repercussão Geral, de modo 
que se faz necessário se alinhar ao novel entendimento do Excelso Pretório, sobretudo pelo fato de ter sido 
exarado em julgamento representativo de controvérsia, de observância obrigatória, portanto. 4. Ocorre, 
todavia, que, consoante assentado na ementa do V. Acórdão objurgado, o recurso de apelação foi julgado 
provido, por maioria, declarando o direito da autora à não inclusão do ICMS na base de cálculo da 
contribuição para o PIS e da COFINS (voto vencedor às fls. 1934/1946). 5. O Acórdão recorrido afina -se 
com o pronunciamento proferido no RE 574.706. 6. Juízo de retratação não exercido.”  

Ao arrazoar o recurso, a recorrente aponta que o acórdão violou os artigos 5º, incisos LIV e LV, 93, 
97, 145, § 1º, 150, inciso II, e 195, inciso I, alínea ‘b’, todos da Const ituição Federal (fls. 1.986/2.001). 

Contrarrazões às fls. 2.034/2.056. 
É o relatório. Decido. 
No que tange à alegada ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Lei Maior, o STF já rejeitou a 

existência de repercussão geral da matéria (Tema 660 - leading case ARE nº 748.371/MT, e Tema 424 - 
leading case ARE nº 639.228/RJ). 

Quanto à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, esta também já foi objeto de pronunciamento 
definitivo pelo STF, o qual assentou expressamente que a decisão judicial deve ser fundamentada, ainda 
que sucintamente, não sendo necessário “o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” 
(Tema 339 - leading case AI nº 791.292/PE). 

Passando à questão de fundo, no que concerne à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da 
COFINS, é o caso de negar seguimento ao recurso, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea 'a', do CPC, 
porquanto o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do STF exarado no regime de 
repercussão geral (leading case RE nº 574.706/PR - Tema 69). 

Do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. 
Publique-se. Intimem-se. 
Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2018. 
GUILHERME COUTO DE CASTRO 
Desembargador Federal 
Vice-Presidente 
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