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MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) Nº 5001685-72.2017.4.03.6100 / 4ª Vara Cível Federal de São
Paulo
IMPETRANTE: SESVESP - SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA, SEGURANCA ELETRONICA E
CURSOS DE FORMACAO DO ESTADO DE SAO PAULO
Advogado do(a) IMPETRANTE: DIOGO TELLES AKASHI - SP207534
IMPETRADO: SR. SUPERINTENDENTE REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 8ª REGIÃO FISCAL,
UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

SENTENÇA

Trata-se de mandado de segurança coletivo visando, em sede liminar,
ordem que determine a autoridade coatora se abstenha de exigir dos associados da
impetrante a inclusão do valor do ISS na base de cálculo de PIS/COFINS, até o ﬁnal da
lide.
Postula, ao ﬁnal, a compensação dos valores indevidamente recolhidos
nos últimos 05 (cinco) anos, atualizados com base na Taxa Selic, com quaisquer outras
contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil, nos termos do artigo 39,
da Lei n. 9.250/95.
Esclarece que seus associados praticam atividades comerciais e serviços
sujeitas ao pagamento de ISS, bem como às contribuições à COFINS e ao PIS
calculadas sobre seu faturamento, nos termos das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03,
com suas alterações.
Foi deferida a liminar.
Foram prestadas informações, combatendo o mérito.
O Ministério Público Federal alegou ausência de interesse que justiﬁque
sua intervenção no feito.
É o breve relato.
Passo a decidir.
Primeiramente, analiso as preliminares suscitadas.
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Destaco que os sindicatos possuem autorização constitucional (artigo 5º,
incisos XXI e LXX, b e artigo 8º, inciso III) para representarem seus ﬁliados em Juízo, em
ação ordinária ou em mandado de segurança coletivo, ocorrendo, assim, a
substituição processual, razão pela qual se torna desnecessária autorização expressa
dos ﬁliados ou a lista dos substituídos, em consonância com precedentes do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO
DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS VENCIMENTAIS. A JUIZAMENTO DE ANTERIOR
AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO
EXPRESSA DOS FILIADOS. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A JUIZAMENTO DE AÇÃO
INDIVIDUAL. 1. Este Superior Tribunal assentou entendimento no sentido
de que a citação válida no processo coletivo, ainda que este venha ser
julgado extinto sem resolução do mérito em face da ilegitimidade do
Substituto Processual, conﬁgura causa interruptiva do prazo prescricional
para propositura da ação individual (REsp 1055419/AP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 21/9/2011). 2. Os sindicatos possuem
ampla legitimidade para defenderem em juízo os direitos da categoria,
quer nas ações ordinárias, quer nas seguranças coletivas, ocorrendo a
chamada substituição processual, sendo dispensável a autorização
expressa dos substituídos e a juntada da relação nominal dos ﬁliados
(AgRg no AgRg no Ag 1.157.523/GO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe
02/08/2010). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. Primeira Turma. AIRESP 201201099790. Rel. Min. Sérgio Kukina.
Brasília, 16 de junho de 2016)

No que tange ao alcance subjetivo da presente ação, adoto o
entendimento de que este deve estar relacionada aos limites geográﬁcos pelos quais
se estendem as atribuições da autoridade coatora, e não aos substituídos
domiciliados no âmbito de jurisdição do órgão prolator da decisão. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
PROPOSTO POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. EFEITOS DA SENTENÇA
MANDAMENTAL. JUÍZO DA SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA.
OBSERVÂNCIA DO ÂMBITO DE ATRIBUIÇÕES DA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 2°-A DA LEI 9.494/1997.
PRECEDENTE DA 2ª TURMA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A 2ª Turma do STJ no julgamento de caso análogo ao presente, in casu
do AgRg no AgRg no AgRg no REsp 1.366.615/CE, rel. Min. Humberto
Martins, iniciado em 18 de março de 2014 e concluído em 23 de junho de
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2015 (acórdão pendente de publicação), decidiu que, tratando-se de
Mandado de Segurança Coletivo e sendo autoridade coatora o DiretorGeral do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS,
autarquia federal sediada provisoriamente em Fortaleza/CE, e sendo a
competência absoluta para apreciar o mandamus da Justiça Federal
daquela localidade, não há fundamento para a limitação territorial da
eﬁcácia do provimento do julgado aos substituídos com domicílio na
circunscrição do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ainda mais
quando a aplicação da limitação territorial prevista no art. 2°-A da Lei
9.494/1997 equivaleria a debilitar a própria função do mandado de
segurança coletivo, de modo que "o mais coerente é que a eﬁcácia do
título judicial esteja relacionada aos limites geográﬁcos pelo quais se
estende as atribuições da autoridade administrativa (Diretor-Geral do
DNOCS), e não ao domicilio dos impetrantes".
2. Agravo regimental não provido.”
(STJ , AGRESP 201401959581 AGRESP - AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL – 1472329, Relator Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 05/11/2015)

Passo, então, ao exame do mérito.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 240.785, já havia
manifestado entendimento no sentido da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS
na base de cálculo do PIS/COFINS, conforme acórdão assim ementado:

"TRIBUTO - BASE DE INCIDÊNCIA - CUMULAÇÃO - IMPROPRIEDADE. Não
bastasse a ordem natural das coisas, o arcabouço jurídico constitucional
inviabiliza a tomada de valor alusivo a certo tributo como base de
incidência de outro. COFINS - BASE DE INCIDÊNCIA - FATURAMENTO ICMS . O que relativo a título de Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias e a Prestação de Serviços não compõe a base de incidência
da Coﬁns, porque estranho ao conceito de faturamento."
(RE 240785, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em
08/10/2014, DJe-246 DIVULG 15-12-2014 PUBLIC 16-12-2014 EMENT VOL02762-01 PP-00001)

Ademais, no julgamento
consolidado, nos seguintes termos:

do

RE

574.706,

tal

entendimento

foi
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O Tribunal, por maioria e nos termos do voto da Relatora, Ministra
Cármen Lúcia (Presidente), apreciando o tema 69 da repercussão geral,
deu provimento ao recurso extraordinário e ﬁxou a seguinte tese: "O
ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Coﬁns".
Vencidos os Ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Dias Toffoli e
Gilmar Mendes. Nesta assentada o Ministro Dias Toffoli aditou seu voto.
Plenário, 15.3.2017.

Assim, independentemente do quanto disposto pela Lei nº 12.973/2014,
deve prevalecer o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido
de reconhecer a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e
da COFINS.
Não obstante os julgados tenham tomado por base o ICMS, o mesmo
entendimento aplica-se ao ISS, ante a similitude dessas exações.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, combinado com a legislação do
mandado de segurança, CONCEDENDO A SEGURANÇA postulada, para reconhecer o
direito dos associados da parte impetrante de não incluir o valor do ISS na base de
cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
Reconheço, ainda, o direito dos associados da parte impetrante de
compensar os valores indevidamente pagos, respeitada a prescrição quinquenal. A
correção monetária e os juros devem obedecer ao disposto no Manual de
Orientações e Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.
Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25,
da Lei n.º 12.016/2009. Custas ex lege.
Decisão sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 14, §1º, da Lei
nº 12.016/2009.
P.R.I.
São Paulo, 23 de março de 2017.
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