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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom dia a todos! Vvamos dar início a 
essa Mesa de Debates. O Professor Ricardo pediu que eu o substituísse na 
presidência dos trabalhos de hoje. Nós temos para a pauta de hoje, o único tema 
inscrito que foi proposto pelo Dr. João Bianco, que está presente, mas também 
pelo Dr. Ricardo, que não está presente. Então, eu consulto os presentes, se nós 
devemos discutir esse tema ou deixar para quando o Dr. Ricardo estiver aqui. A 
minha proposta é que nós deixemos para quando o Dr. Ricardo estiver presente, 
já que afinal de contas ele foi um dos que propuseram, dos que trouxeram o 
tema. Havendo a concordância de todos. 

Orador Não Identificado: Concordamos. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, com isso eu pergunto agora, no 
pequeno expediente: se alguém tem alguma informação? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É aquela informação que nós estávamos 
trocando ideias na pré-reunião. O Supremo Tribunal Federal, ontem, por maioria 
no Plenário decidiu que as prestações de serviço ou venda de mercadorias cujo 
pagamento seja inadimplido, não venda cancelada, mas o serviço já prestado, a 
mercadoria já entregue, faz parte, sim, da base de cálculo do PIS e da Cofins sem 
dúvida. Teve um voto longo do Ministro Marco Aurélio, tentando justificar que a 
conta não fecha, porque se você não recebe. Mas aí realmente ficou parece um 
pouquinho de forçação de barra, porque não receber o valor não significa, você 
tem outros mecanismos de... Se você prestou serviço ou vendeu a mercadoria de 
receber esse valor. Mas ele insistiu muito nisso e ganhou seguidor de peso, que é 
o Ministro Celso de Mello. Mas por maioria, realmente, ficou consignado que as 
vendas inadimplidas fazem parte de parte da base de cálculo.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mara. 



Sra. Mara Caramico: Eu não acompanhei o julgamento, é só para... Uma dúvida 
se eram aquelas questões de energia elétrica.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: O nome da empresa sugeria uma empresa 
telefônica. 

Sra. Mara Caramico: De telefonia. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sugeria. 

Sra. Mara Caramico: São aquelas contas telefônicas que eles deixam, vamos 
dizer assim, que eles têm uma média de contribuintes que não pagam e que são--  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso mesmo.  

Sra. Mara Caramico: --renitentes, vamos dizer, que eles separam do 
faturamento, não é?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: O Professor Ruy, inclusive, fez um parecer--  

Sra. Mara Caramico: Eles fazem sistema de caixa nesse caso, não é?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É sistema de caixa. É isso. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu estou lembrando, realmente o 
Professor Ruy Barbosa Nogueira, o último parecer publicado dele foi sobre esse 
assunto, alegando que a tributação sobre o consumo dependeria do pagamento 
já que o tributo não poderia incidir sobre o prestador e sim sobre o consumidor 
já que é dele a capacidade contributiva manifestada. Um parecer erudito, 
interessante. Então, nós devemos ver que o Supremo Tribunal Federal não 
acolheu esta ideia de que o tributo seria sobre o consumidor. Ainda em pequeno 
expediente? João Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria registrar aqui a realização, na terça-feira 
passada, da primeira rodada de negociação simulada de um tratado para evitar a 
dupla tributação entre o Brasil e a Áustria. Integram a delegação brasileira os 
alunos do nosso curso de especialização do Direito Tributário Internacional e 
integram a delegação austríaca os alunos da Universidade de Viena, liderados 
pelo Professor Loukota. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Helmut Loukota. 

Sr. João Francisco Bianco: Helmut Loukota. A primeira rodada foi realizada 
terça-feira e a segunda rodada vai ser realizada aqui no auditório do IBDT, 
amanhã, iniciando-se às 10h00 e terminando às 14h00. Então, está sendo uma 
experiência muito interessante para os alunos das duas delegações. É uma 
oportunidade única para vivenciar como se realiza uma negociação de um 
tratado. Porque apesar de ser uma negociação simulada entre alunos as 
discussões são muito vívidas e são muita próximas da realidade. Porque as 
delegações propõem o seu texto, a delegação do outro país contesta, argumenta e 
sustenta a sua posição contrária contra-argumentando. Então, é um debate 



muito interessante e muito vívido. Nós convidamos, então, para quem se 
interessar e vir assistir os debates aqui, amanhã, das dez às quatorze, nós vamos 
prosseguir a segunda e última rodada de negociação. A discussão é aberta aqui, 
é feita através de videoconferência aqui no Instituto, então, estão convidados e 
quem se interessar pode comparecer.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu gostaria até de insistir nessa ideia, 
porque, assim, a experiência... Uma coisa é você ter uma noção do que é um 
artigo, outro artigo do artigo de tributação, você o estuda e você tem uma noção, 
uma boa visão jurídica. Mas durante a negociação você percebe o aspecto 
econômico, você percebe o quanto aquele artigo pode ou não pode ser relevante e 
o tipo de argumento que vem da outra parte para afastar essa oposição. Então, é 
um bom jogo de diplomacia e você entende o acordo como um todo. Ou seja, o 
aluno sai com essa compreensão. Como se dá nesse auditório, portanto, a 
câmera mostra a mesa, todos em uma plateia podem assistir essa negociação, às 
vezes, transmitir alguma ideia e, às vezes, colaborar com esses negociadores. 
Então, se você tiver condições para vivenciar o que é uma negociação, para que 
você deixe de enxergar o tratado como se fosse, assim, tendência nossa, 
tendência do advogado do jurista é enxergar como sendo norma, como sendo, 
afinal de contas, uma lei, como se fosse uma lei o tratado e esquecendo que o 
tratado é um contrato. Então, a vivência, ver que isso surgiu de uma negociação 
e ver que é um contrato entre duas partes passa a ser, também, algo importante 
no seu exame dos acordos que existem reais. A sua interpretação passa a ser 
outra e a sua argumentação passa a ser outra, quando você sabe que aquilo é 
um contrato. Então, eu tomo a liberdade de... Aquilo que o João fez como um 
convite, eu quero insistir. Quem puder passar meia hora, uma hora aqui amanhã 
e saber como se dá essa negociação é uma vivência. Ainda no pequeno 
expediente? Bom, então, na falta de tema inscrito, eu pergunto se alguém 
gostaria de trazer algum tema nesse momento? Bom, o primeiro tema, talvez, 
para debate. João, você poderia mostrar o agravo regimental nos embargos de 
divergência no Recurso Especial nº 1.199.262, Minas Gerais e o relator o 
Ministro Benedito Gonçalves. A ementa fala sobre tributária, agravo regimental 
nos embargos de divergência em recurso especial, ICMS e decadência. Prazo para 
a constituição de débito pela fazenda estadual, pagamento a menor em 
decorrência de suposto creditamento. Não é esse. É 1.199.262. É o agravo 
regimental no desembargo de divergência. Pagamento a menor em decorrência do 
suposto creditamento indevido e aplicação do art. 150, § 4°, do Código Tributário 
Nacional. A pergunta é: se aplicaria ou não o § 4° do 150 do CTN, ou seja, aquela 
homologação no prazo de cinco anos, nesta hipótese do creditamento indevido, 
ou seja, a hipótese não é pagamento indevido. A hipótese é: eu fiz um crédito 
indevido, passaram cinco anos e ninguém questionou aquele creditamento. E 
houve ou não houve a homologação nos termos do 150, § 4°? Lembrar o 150, 
versa sobre o lançamento chamado por homologação, que na dicção, na 
literalidade do Código pressuporia um pagamento, isso a dicção no Código. Na 
dicção do Código ainda era chamado, em primeiro momento, de antecipação e daí 
o § 4° se trai, porque ele diz que passados cinco anos considera-se homologado o 



lançamento. Eu digo se trai... João, tem que mostrar até o Código. Porque isso é 
um ponto que às vezes as pessoas não notam na redação do art. 150 § 4°, que é 
uma pequena traição do legislador, em que ele no caput parece dar a entender 
que no lançamento por homologação existe uma mera antecipação e na estrutura 
do caput o lançamento opera-se apenas quando ocorre a efetiva homologação. Ou 
seja, o pagamento, aquele cálculo pelo contribuinte, aquilo que nós 
doutrinariamente tendemos a chamar de autolançamento. No Código aqui não foi 
lançamento, afinal de contas o lançamento é atividade da administração. Então, 
quem leu o art. 150, caput, tem uma ideia de que lançamento não é aquilo que o 
contribuinte faz. O lançamento se dá pela homologação. Mas eu digo que o § 4°, 
ele se trai porque ele diz: “Se não houver prazo para a homologação, ele será de 
cinco anos a contar do fato gerador”. Agora continua: “Expirado esse prazo sem 
que a Fazenda Pública tenha se pronunciado, considera-se homologado o 
lançamento”. Note-se a incoerência, deveria ser homologado o pagamento e feito 
o lançamento. Aqui é uma traição que o Código faz, porque ele confessa que o 
que está sendo homologado é atividade do contribuinte e, portanto, ele está 
confessando que a atividade do contribuinte era um lançamento. Porque senão 
não teria sentido homologar. Aqui é uma traição, que o legislador sem querer 
acabou assumindo que aquilo que o contribuinte fez foi um lançamento e esse 
lançamento está homologado. Nesses termos, se o que o contribuinte fez foi 
lançamento, daí vem essa decisão do STJ, que merece agora a nossa análise, 
porque vem dizer: “Olha, aquilo que o contribuinte fez seja pagando, seja 
creditando, foi lançamento e está vindo homologação do lançamento feito pelo 
contribuinte”. Então, eu acho interessante essa visão do agravo regimental. O 
Salvador queria falar sobre esse assunto.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Salvador. Voltando ao acórdão. Pois não, você 
queria falar alguma coisa, João?  

Sr. João Francisco Bianco: Posso só falar uma coisinha?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pode. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João Bianco antes.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu pedi a palavra rapidamente, só para fazer um 
adendo histórico aqui. O § 4° do 150 não constava no projeto original do Rubens 
Gomes de Souza. Ele foi incluído nas discussões do Congresso. Se a gente pegar 
anteprojeto do Rubens não constava o § 4°. Parava no § 3° o projeto dele, a 
proposta dele na redação do 150. Só esse adendo histórico. Talvez essa seja a 
explicação pela falta de sistematicidade desse parágrafo.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Interessante. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: João, esse acórdão, a conclusão dele foi que se 
aplica ao 150, § 4°, ou foi que se aplica ao 174, desculpe, o 173. Com efeito...  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, se aplica ao 150, § 4°.  



Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, então, esse já foi modificado, viu? Esse já 
está desatualizado. O STJ já deu uma nova posição, tanto que conseguiu um ato 
do TIT nesse sentido. Bom, nós podemos discutir--  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Esse acórdão é de publicação 
recentíssima.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas tem um mais recente ainda, que já mudou 
essa posição jogando para o 173, 1°.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mara, por favor, o microfone.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Desculpe, Schoueri, é que eu não tinha visto.  

Sra. Mara Caramico: Teve um acórdão do STJ, que teve efeito repetitivo e que 
não é, eu não entendo dessa forma, mas julgaram, era uma questão de crédito 
justamente, porque o que se discutia é que crédito não é imposto e, então, não 
teria fato gerador, aquela coisa toda. Então, nesse julgado foi decidido que o 
lançamento do ICMS, quando não houvesse pagamento, seria pelo 173, inciso I. 
Por força desse julgado, o TIT agora está julgando todos os processos e, inclusive, 
revendo decisões para julgar de acordo com o STJ nesse sentido. Agora, eu não 
sei a data daquele--  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Perdão.  

Sra. Mara Caramico: --daquele acórdão para dizer se é posterior. Eu sei que é 
efeito repetitivo.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Desculpe, Schoueri, se me permite continuar. 
Se a gente procurar no TIT saiu um ato esses dias e ele faz referência exatamente 
a este novo acórdão, porque havia um entendimento do TIT aplicando este 
acórdão em seguida revogando o mesmo ato para aplicar a nova disposição. Esse 
está lá no meu carro, só que eu achei que não ia ser discutido hoje e deixei lá na 
pasta. Pois é, mas acho que não é difícil de encontrar. João, você pode fazer, por 
favor, de colocar TIT e vai aparecer esse ato dele.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu só quero mencionar, desculpe-me. 
Nós estamos falando o seguinte: dia 23 de novembro, portanto, ontem. A decisão 
foi publicada no dia 07 de novembro. É só uma questão de data. Eu só pergunto, 
Salvador, se isso é uma coisa, assim, se é certeza e se vale verificar agora, ou se 
nós devemos suspender, porque pode ser, também, e do STJ tudo se espera, que 
essa decisão seja posterior àquela que se refere ao TIT.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu peço justo em mesa.  

Sr. João Francisco Bianco: Desculpe, consta aqui na ementa desse julgado o 
seguinte: a primeira sessão do STJ no julgamento do Resp n°. 973.733, realizado 
nos termos do art. 543 C, sobre a relatoria do Ministro Luiz Fux. Quer dizer, o 
próprio acórdão está fazendo referência a este outro acórdão em série de recurso 
repetitivo, sedimentou o entendimento de que o 173, I, do CTN se aplica aos 



casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado ou quando não há o 
pagamento, salvo nos casos de dolo, fraude ou simulação. Quer dizer, a decisão 
aqui está fazendo referência a essa outra decisão. Então, não há 
incompatibilidade entre as duas decisões. O que está sendo decidido nesse 
acórdão aqui é que, olha aqui: “A jurisprudência consolidada por essa Corte 
dirime a questão jurídica apresentada a partir da existência, ou não, de 
pagamento antecipado por parte do contribuinte. Para essa finalidade, salvo os 
casos de dolo, fraude ou simulação, despiciendo se mostra indagar a razão pela 
qual o contribuinte não realizou o pagamento integral do tributo”. Agora, aí vem 
a decisão. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O item cinco, acho que explica a 
questão. 

Sr. João Francisco Bianco: “A dedução aqui considerada, que é creditamento 
indevido, nada mais é do que um crédito utilizado pelo contribuinte decorrente 
da escrituração do tributo apurado em determinado período, que veio a ser 
recusada ou glosada pela administração. Se esse crédito abarcasse todo o débito 
tributário a ponto de dispensar qualquer pagamento, aí sim, estar-se-ia diante de 
uma situação excludente da aplicação do art. 150, § 4° do CTN”. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, basta que haja algum 
pagamento, que se aplica o 150, § 4°, e o creditamento indevido ou devido se 
compreende dentro da homologação. Então, o limite, parece que esse acórdão 
esclarece é dizer: se o crédito foi tão grande a ponto de não haver pagamento não 
se está na hipótese do 150, § 4°. Se o crédito foi grande, mas ainda assim houve 
qualquer pagamento o 150, § 4°, se aplica, portanto, está extinto o crédito 
tributário e o crédito que foi utilizado como compensação se compreende ali.  

Sra. Mara Caramico: Eu acho que essa decisão é maravilhosa, porque realmente 
modifica bastante a posição até do TIT, vai modificar, pode modificar. Porque lá o 
que se aplica é esse outro acórdão, não é de 2006, ele é mais recente, eu acho, 
que é da primeira sessão mesmo, mas lá eles não levam em consideração se 
houve ou não pagamento integral do tributo. Eles simplesmente aplicam essa 
regra desse acórdão que disse em caso de crédito indevido não se aplica o art. 
140, se aplica o 173, I.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Posso perguntar, Professor Schoueri?  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sim. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mara, você sabe, então, para a gente só para 
posicionar. A jurisprudência do Tribunal de Impostos e Taxas aqui seguia assim: 
quando o contribuinte era autuado por créditos indevidos, mês a mês, o Tribunal 
tinha por norma aplicar a regra do 150, § 4°, mensalmente. Não obstante pago, 
ou não, sempre a questão do crédito era verificada mensalmente. 

Sra. Mara Caramico: Perfeito. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: A partir desse julgamento, eu estou tentando só 
localizar, de um julgamento anterior, eles continuaram com esse entendimento. 
Em seguida, com o julgamento desse repetitivo, o Presidente fez um ato dizendo 
que a partir de agora todas as decisões serão no sentido que crédito indevido vai 
seguir a regra do 173. Ah, 174-- 

Sra. Mara Caramico: Não, 173, inciso I. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O 173, inciso I. Eu estou fazendo confusão com 
o--  

Sra. Mara Caramico: Com a prescrição. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: --174. Então, esse é o ato que está valendo 
ainda. Agora, a surpresa agora é esse novo--  

Sra. Mara Caramico: É esse daqui, para ser... Como o Schoueri falou, realmente, 
ele é posterior a esse repetitivo. Não creio que seja esse que esteja mencionado 
nesse acórdão, porque ele acho que é de 2006, esse que está aí mencionado e ele 
é um pouco posterior a esse daqui. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: De agora, não é? 

Sra. Mara Caramico: Não digo que seja de agora, mas acho que é no máximo de 
um ano. Então, eu acho que isso é um importante esclarecimento do STJ de 
como deve ser feito o entendimento desse outro acórdão. Porque até então 
qualquer crédito indevido era julgado dessa forma que o Brandão falou.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O que é curioso no entendimento até 
então, no TIT, qualquer crédito indevido. Porque o crédito devido ou indevido 
reduziu o montante a recolher naquele mês, porque houve a compensação por 
parte do contribuinte. Então, houve um pagamento. Como é que seria possível o 
pagamento ser homologado, ou como diz o § 4° do 150, o próprio lançamento ser 
homologado e ainda se discutir qual seria o valor do crédito. Se o crédito era 
adequado ou não era adequado. Ou seja, se o crédito, essa dúvida mais teórica, 
se o creditamento compõe o lançamento, ou o creditamento é posterior ao 
lançamento. Vamos lembrar que por muito tempo se entendeu que o crédito era 
um abatimento da base de cálculo. Então, não havia dúvida, até então, a dúvida 
seria até impertinente se perguntar qual era a natural do crédito em si, porque 
afinal de contas era abatimento da base de cálculo e faria parte do lançamento. 
No entanto, esse entendimento, crédito como componente de base de cálculo, foi 
ultrapassado. Digo, acho que vale a pena lhes lembrar, que aquele que... Talvez o 
maior expoente que defendera a natureza do crédito como mero componente da 
base de cálculo havia sido o Professor Alcides Jorge Costa, que posteriormente 
publicou um texto dizendo: “Mudei de entendimento. Hoje, vejo o crédito”. Ele diz 
assim: “O crédito é crédito mesmo e, portanto, a compensação é compensação 
mesmo”. Agora, o que é interessante como questionamento aqui é: admitindo que 
o crédito tenha natureza de crédito mesmo e, portanto, de compensação. A 
pergunta é: a atividade de compensação se inclui no lançamento a ser 



homologado nos termos do § 4°? Porque se sim, sendo positiva a resposta, se o 
lançamento foi homologado, então, está certa a decisão do STJ. Se o crédito, se o 
creditar-se à compensação é algo que se dá posteriormente ao lançamento, ou 
seja, primeiro eu apuro o ano e quantum debeatur daquele fato gerador e depois 
eu faço uma compensação. Então, a compensação em si não macula o 
lançamento, a compensação é ato posterior ao lançamento. Então, estender o § 
4° do art. 150 a esta compensação seria algo indevido. Então, eu estou agora 
questionando a própria decisão. Em aberto a questão. João Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu lendo aqui a ementa dessa decisão do STJ, me 
parece que o Tribunal não foi tão longe em aprofundar essa questão. Ele 
simplesmente verificou o seguinte: há ou não há pagamento? Se o valor do 
crédito indevido tomado foi superior ao valor do débito, não há pagamento, 
vamos para o 173. Mas se o crédito indevido é menor do que o débito devido, 
temos uma parte de pagamento, logo vamos para o 150, § 4°. A análise do STJ 
parou aí, não foi além disso. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É bom lembrar, indo contra o meu 
raciocínio, por favor, vamos ler de novo o 150, § 4°. O 150, § 4° diz: “Duas 
consequências dos cinco anos”. Que a gente às vezes na rapidez não vê. Primeira 
consequência: “Considera-se homologado o lançamento”. E como eu disse, eu 
poderia pôr em dúvida se o creditar-se faz ou não faz parte do lançamento. Mas 
confirmando o entendimento do STJ, é bom ler o finalzinho do § 4°: 
“Definitivamente extinto o crédito”. É essa segunda consequência, que ela não é 
imediata da primeira, mas ela é literal do texto do Código é que passados os 
cinco anos, essa última consequência é suficiente para enterrar a questão. Ou 
seja, está definitivamente extinto aquele crédito. Se a extinção do crédito se deu 
mediante compensação ou se deu, olha que coisa interessante, a extinção do 
crédito já não se dá por conta da compensação boa ou ruim. A extinção do 
crédito se dá por força do § 4° do art. 150. Então, a pergunta que eu havia posto 
acaba sendo jogada de lado, porque já não é interessante, ou seja, o 
creditamento era bom, era ruim, houve compensação, não houve, desaparece a 
pergunta. Quando nos termos do § 4° do art. 150: “Expirado o prazo de cinco 
anos sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado - leia-se o finalzinho - 
considera-se definitivamente extinto o crédito”. Se está extinto o crédito, a 
extinção, notem, é irrelevante saber se ela alterou por uma compensação boa, 
por um pagamento bom. A extinção não se altera pela compensação ou pelo 
pagamento, pelo menos não necessariamente. A extinção tem uma fonte própria, 
que é o § 4° do 150, que ao decurso do prazo de cinco anos sem que a Fazenda 
tenha se manifestado, está extinto o crédito. João Bianco 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria aproveitar aqui esse acórdão para fazer 
uma extrapolação a partir dele e transportar esse mesmo raciocínio para o 
imposto de renda. É que no Carf, às vezes, quando se discutia essa questão, 
muitas vezes alguns conselheiros levantavam a seguinte situação: “Bom, a 
empresa sofreu retenção de imposto de renda na fonte no curso do ano, ou fez 
antecipações do pagamento das estimativas mensais, com base em balanço e 



suspensão ao longo do ano”. Então, no final do exercício, ela pode ter apurado o 
prejuízo e não teve imposto para pagar. Teoricamente, ela cairia, então, contagem 
do prazo decadencial e iria o 173. Mas como houve o pagamento de antecipações 
no curdo do ano houve algum pagamento logo desloca a questão da decadência 
do 173 para o 150, § 4°. Eu acho que é possível, eu sempre entendi que esse 
raciocínio estava correto. Agora, eu acho que esse raciocínio ganha um reforço 
com esse acórdão aqui do STJ.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, talvez esse ponto... João, até 
para você ter uma ideia eu estou trabalhando agora no meu livro e estava 
trabalhando nesse termo. O que me parece que a gente acaba caindo em um 
engano é achar que existe a decadência alternativa do 173 ou do 150, § 4°. O que 
existe, na verdade, é o seguinte: decadência ou aquilo que podemos chamar de 
decadência é só o 173. Agora, se operar o 150, § 4°, o crédito tributário está 
extinto não por decadência, mas já pelo 150, § 4°, que não é caso de decadência, 
é outro caso de extinção. Ou seja, quando olhamos, quando o Código arrola as 
hipóteses de extinção do crédito tributário, ele põe o pagamento, ele põe a 
compensação, ele põe a transação e ele põe... Vamos ver o 150, o 156. O 156, 
vejam que aparece como: estimem o pagamento, inciso VII. Se tiver o crédito 
tributário, o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos 
do 150, § 4°. Ou seja, notem o inciso VII é diferente do inciso V. são duas 
hipóteses diversas, ou seja o § 4° não é hipótese de decadência, mas é hipótese 
de extinção do crédito tributário autônoma. Uma vez extinto o crédito tributário, 
nos termos do 150, § 4°, não cabe o 173, ou seja, não vai mais haver a 
decadência, não há o que estar sujeito a decadência já que o crédito está extinto. 
Ele foi extinto pela hipótese anterior, que foi o decurso dos cinco anos. Então, o 
que nós acabamos no nosso a dia a dia jogando em uma vala comum é falar: a 
decadência opera ou no 173 ou no 154. Não, a decadência opera no 173, mas 
não é necessária a decadência para que extinga o crédito tributário, basta que 
decorra os cinco anos. Decorridos os cinco anos está extinto o crédito tributário e 
não existe a discussão, não há oportunidade de decadência, não há o que estar 
sujeito à decadência se o crédito já está extinto nos termos do 150, § 4°. 
Professor Bonilha. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Sr. Presidente, colegas. Eu não concordo 
totalmente com essa colocação do Tribunal, exatamente pela redação do § 2° do 
art. 150. Ou melhor, é § 2°: “Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer 
atos anteriores à homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, 
visando à extinção total ou parcial do crédito”. Aí o § 3° continua: “Os atos a que 
se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do saldo 
porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade ou sua 
graduação”. Então, a meu ver a premissa desses §§ 2° e 3° é a seguinte: a 
atividade de lançamento do contribuinte tem que seguir rigorosamente todas as 
etapas previstas na legislação do ICMS. No caso aí, ele utiliza um crédito indevido 
e isto não está de acordo, nos rigorosos termos da legislação do ICMS. Portanto, 
essa consideração de um crédito indevido com efeito sobre o lançamento que está 
para ser homologado, a meu ver, não tem cabimento. Eu acho que já afastaria a 



possibilidade de homologação. Como está claro no art. 150. Aliás, Professor 
Schoueri, aquele dispositivo do 156, que fala na extinção do crédito diz 
taxativamente nos termos do art. 150, parágrafo, etc. Então, a atividade de 
lançamento do contribuinte que antecipa o pagamento tem que estar 
absolutamente em rigor, de acordo com as disposições do regulamento do ICMS. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu talvez não tenha entendido, 
Professor Bonilha, a parte final do seu raciocínio. Porque realmente o inciso VII 
do art. 156 se refere ao 150, §§ 1° e 4°. Eu havia admitido como pressuposto que 
o § 1° e o § 4° foram cumpridos, ou seja, o contribuinte pagou alguma coisa, 
antecipou... Ou seja, na dicção do Código, ele fez uma antecipação. Essa 
antecipação estava sob condição resolutória de anterior homologação e a 
homologação se deu passados cinco anos quando está definitivamente extinto o 
crédito tributário, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou 
simulação. Eu não consegui, para mim não é imediata a aplicação do § 2°, que se 
refere, que fala: “Não influi sobre a obrigação tributária atos anteriores à 
homologação praticada pelo sujeito passivo”. Na verdade, o § 2°, ele até tem uma 
redação... Eu até agradeço que o senhor tenha jogado luz sobre isso, porque ele 
parece até um pouco impertinente no 150, porque afinal de contas nós não 
estamos falando sobre influir na própria obrigação tributária, mas estamos 
falando depois da extinção da obrigação já constituída. Então, o § 2°, ele tem 
uma redação muito difícil de se compreender. Realmente, o senhor trazer o § 2° 
nos traz até uma oportunidade de debate, de reflexão sobre qual seria o alcance 
dele e por que ele foi colocado no 150? Porque em princípio, realmente, um ato 
posterior havendo já a obrigação, um ato posterior não influi sobre a obrigação. 
Mas isto já seria assim quase ululante. Então, qual é a extensão do § 2°? O 
Professor Bonilha está dizendo que não, quer dizer, aquilo que o contribuinte faz, 
se ele pagar ou não pagar não influi, é isso, Professor Bonilha? Qual é extensão 
do § 2°?  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: O § 2° usa a expressão obrigação 
tributária, porque nesse momento o crédito tributário ainda não está constituído. 
Para não ter dúvida nenhuma fala em obrigação tributária, ou seja, o crédito 
ainda não está constituído.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas vamos tentar lembrar, agradeço 
esse ponto bastante importante. Vamos lembrar da dicotomia obrigação e crédito, 
como o crédito aquele já constituído, aquele já conhecido, apurado o seu 
quantum debeatur. O Código em várias oportunidades diz que qualquer tipo de... 
Por favor, João, tem um artigo do Código que fala que qualquer variação do efeito 
do crédito não influi na obrigação. Quando fala da obrigação e do crédito. Não, 
assim... Não, abaixo, acima dele, por favor. Seria que as vicissitudes do crédito--  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: O 142, não?  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não é anterior. Quando ele fala no 
crédito tributário. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: É o 140. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O 140. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: O 140. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: “As circunstâncias que modificam o 
crédito tributário, sua extensão, ou seus efeitos ou que excluem sua exigibilidade 
não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem”. Pergunto, Professor 
Bonilha, se não seria nesses termos de dizer: a obrigação não é afetada por 
circunstâncias que possam influir o crédito. Agora, obviamente, o crédito 
tributário... Extinto o crédito está extinta, também, a própria obrigação. Ou o 
senhor sustentaria que seria possível que eu extinguisse o crédito sem extinguir 
a obrigação?  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: É, na verdade, como alguns autores 
figuram a questão da obrigação e do crédito, seria a mesma moeda, não é? Uma 
face seria a obrigação e a outra seria o crédito. Então, a perspectiva aí que eu já 
falei é essa. A meu ver, ele usou obrigação tributária para deixar claro que ainda 
não há um crédito constituído, que acontece efetivamente, não é? O contribuinte 
está tentando antecipar o seu pagamento, cumprir aquela atividade que a lei 
exige, só que no meu entendimento é esse. Quer dizer, o contribuinte não pode 
sair fora de um esquema rigorosamente estabelecido. Se ele utilizou um crédito 
indevido, ele agiu fora do esquema estabelecido.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Professor Bonilha, desculpe, eu queria... 
João, o 113, § 1°, que dirime qualquer questão com relação a essa separação: 
obrigação e crédito, quando esclarece quando termina a obrigação. A obrigação 
principal extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Portanto, por 
mais que eu possa dizer que o vício do crédito não afetaria a obrigação, a 
extinção do crédito implica em extinção da obrigação. Eu acho que isso é 
importante que a gente tenha em mente, que esta dicotomia obrigação e crédito 
não vai ao ponto de admitir, qual alma penada, a obrigação continuaria existindo 
quando o crédito estivesse extinto. Então, extinto o crédito desaparece a 
obrigação e ponto. Qualquer que seja a visão que tenhamos com isso, não há 
almas penadas no Direito Tributário.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Só, Professor Schoueri, que a extinção... É 
que eu tive aula ontem, não é? Então, a gente fica automaticamente ligado nisso. 
Deixa eu voltar ao que eu queria dizer.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Vamos voltar, por favor, ao 150, § 2°, 
que essa é uma questão bastante importante, que é o seu ponto.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: O § 2°, não é? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Vamos ver: atos anteriores à 
homologação não influem sobre a obrigação tributária. De onde eu posso ler ao 
contrario sensu, que a própria homologação, porque extingue o crédito, afeta a 
obrigação, porque extingue a obrigação. 



Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: O que eu queria lembrar é o seguinte: a 
homologação, nos termos do art. 150, ela tem duas fases. Na primeira, ela está 
sujeita a uma condição resolutória.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, isso é a antecipação.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Ela extingue o crédito--  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sim, a antecipação.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: --mas sob condição. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Perfeito, a antecipação.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Isso, a homologação. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A antecipação. A antecipação está 
sujeita a condição--  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Exatamente, que seria o pagamento já feito 
pelo contribuinte antes da Fazenda tomar conhecimento.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Certíssimo.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Daquilo. Correto? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Perfeito.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Então, veja que o 156 fala nos termos todos 
do art. 150. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Os §§ 1° e 4°. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Então, nas duas fases de condição 
resolutória e depois da resolutória, que seria o ato de homologação. Então, aí no 
caso, antes da homologação, houve um deslize do contribuinte por erro, por 
engano ele usou um crédito indevido. Então, isto a meu ver impede uma efetiva 
homologação desse recolhimento.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Professor Bonilha, então, com isso 
desaparece--  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Que é suporte(F), não é, Professora? É 
recolher uma parte de dinheiro e outra de crédito indevido. Seria isso, não é?  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas desaparece a questão do § 2°, ou 
seja, o senhor trouxe o § 2° como um ingrediente a mais, que aí parece que o § 2° 
é irrelevante para o seu raciocínio. O senhor está se baseando ainda no § 1°, não 
é isso? Que o-- 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não, eu toda a minha posição baseia-se no 
§ 2°. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas desculpe-me-- 



Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Porque tudo aquilo que favorece o 
contribuinte, vamos dizer favorece entre aspas aí, não influi sobre a obrigação 
tributária. Ele não pode dizer: “Olha, eu pus um crédito indevido, mas ele 
extingue parte do pagamento”. Não extingue.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas, Professor Bonilha, a tese que eu 
trouxe não foi que aquilo que o contribuinte trouxe, ou não trouxe, ou deixaria de 
trazer influenciou na obrigação. A tese que eu propus não foi que atos anteriores 
à homologação implicassem a extinção. Não foi isso que eu disse. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não, não. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O que eu estou procurando sustentar 
aqui é que é irrelevante o que o contribuinte tenha feito, se ele pagou, se ele 
compensou, se transacionou, irrelevante o que tenha acontecido, em momentos 
anteriores, nos termos do § 4° decorrido o prazo de... Esperado o prazo de cinco 
anos, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se extinto o 
crédito. Então, existe uma fonte, a minha tese aqui é que existe uma fonte 
própria de extinção que torna irrelevante a questão. Se antes houve pagamento a 
maior ou menor, se houve compensação, se por acaso já havia havido o 
pagamento e daí? Havia sido extinto pelo pagamento, mas vamos admitir, não sei 
e, então, ele continua ainda sobrevivente. Tenho dúvida sobre se está mantendo 
uma alma penada, tenho dúvida se essa obrigação, o crédito existe ou não, ele 
parece meio vivo, etc. etc. Eu diria, os cinco anos são o tiro de misericórdia. Ou 
seja, não me pergunte mais nada, agora o tiro foi no coração e eu não vou mais 
perguntar se há atividade cerebral ou não há, porque eu também já dei tiro em 
tudo, desapareceu qualquer sintoma de vida naquele meio mundo.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não, Professor Schoueri, eu estou de 
acordo até um certo ponto no seguinte sentido: o § 4° também faz uma ressalva 
importante. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sim, claro. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Salvo se comprovada a ocorrência de dolo, 
fraude ou simulação.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Claro, se houver dolo, fraude ou 
simulação não opera o § 4°. Portanto, aquele crédito continua sobrevivente, 
esperando outra hipótese que seria a da decadência.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Então, primeira hipótese mais comum: o 
contribuinte antecipa o pagamento em valor menor que o devido. Se a Fazenda 
deixar escoar esse prazo, não houve dolo ou má-fé, ele achou que tinha que 
pagar 100 e seria 120. A Fazenda não tomou qualquer providência, o Professor 
tem razão, não cabe mais nada e está extinta a obrigação, o crédito e a obrigação. 
Agora, a ressalva está, porque exige saber se o contribuinte agiu com dolo, fraude 
ou simulação. Aí você tem que ter, inclusive, a prova disso para poder não aplicar 



o dispositivo. Ou seja, aí vai para outro prazo de decadência e como está a 
jurisprudência já está estabelecida. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu só quero corrigir depois. Estou 
pedindo que doravante não tivemos outro prazo decadência. O meu pleito aqui 
para que nós passemos a falar uma linguagem comum, pelo menos nós, é que 
dali em diante eu estou sujeito a uma decadência, não é outro prazo. É que essa 
ideia, o vício que nós acabamos incorrendo é dizer: há dois prazos de decadência. 
Não há.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não, não há. Um só. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É só do 173, porque o 150 não é 
hipótese de decadência.  

Sr. João Francisco Bianco: Na verdade, o que a gente tem que dizer é que sai do 
inciso VII e vai para o inciso-- 

Sra. Mara Caramico: Para o inciso III.  

Sr. João Francisco Bianco: --V. 

Sra. Mara Caramico: V, é. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Exatamente.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não, mas veja bem, o exemplo que eu dei 
tem dois pagamentos. Tem algo que ele pagou, veja bem, o que ele pagou em 
valor menor não se fala em decadência, ele pagou.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Aquilo que ele pagou estava sob 
condição resolutória, o crédito ainda estava com condicao resolutória. Foi um 
pagamento com condição resolutória.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Isso. Extinguiu. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Extinguiu com condição resolutória. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: De acordo, de pleno acordo.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Agora, com o § 4° considera-se 
definitivamente extinto o crédito. Esse é o ponto interessante do § 4°, que o João 
nos esclarece dizendo que foi emendado pelo Congresso, mas o fato é que ele vai 
muito adiante. Não se homologa o pagamento, extingue-se o próprio crédito 
tributário, que é muito mais amplo. 

Sra. Mara Caramico: Coloca-se o lançamento. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Quer dizer, essa é a consequência.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: São consequências distintas, não é? 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, todo... Ou seja, vamos chegar a 
alguma coisa. O § 2° e o § 3° tem no seu acerto dizendo: “Olha, aquilo que você 
faça anterior à homologação não impede a aplicação do § 4°, não impede que 
haja uma atividade de homologação e é irrelevante em si”. Mas durante a 
homologação, é bom que se esclareça isso, na atividade de homologação, vamos 
dizer que ela ocorra de verdade, se ocorrer a homologação claro que aquilo que o 
contribuinte fez, porque ele pagou, porque ele compensou não é irrelevante, vai 
ser considerado. Também porque senão o § 2° poderia levar ao absurdo de achar 
que o pagamento seria desconsiderado. Não é esse o caso, evidentemente. Agora, 
não é suficiente para a extinção. A extinção vai operar apenas com a 
homologação. Ou seja, houve o fato do Direito Tributário, surgiu a obrigação 
tributária, o contribuinte pagou, compensou, transacionou, em qualquer das 
hipóteses do 156 vou fazendo alguma coisa, não impede a atividade 
homologação. A homologação ocorre expressa ou tacitamente. Transcorrido o 
prazo de cinco anos ocorre a homologação tácita e está extinto o crédito 
tributário, excetuado na hipótese de dolo, fraude ou simulação. Mara. 

Sra. Mara Caramico: Eu acho que essa é a posição correta e por isso que eu falo 
que eu não concordo com a posição do STJ, quando diz que quando não existe o 
pagamento essa hipótese se deslocaria para o 173, I. Por quê? Porque eu posso 
pagar um real da Gia, ou eu posso declarar um real e, só por conta disso, eu ficar 
com o pagamento no 150. Ou então, ter a hipótese esdrúxula e dizer: “Tudo 
aquilo que você pagou está no 150. Aquilo que você não pagou fica no 173”. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não. 

Sra. Mara Caramico: Não é essa a situação, fica uma coisa complicada. Então, o 
caput do artigo diz que é por homologação o tributo? Ele vai seguir a aquela 
regra. E quando é por homologação? Quando houver a antecipação, a obrigação 
legal de antecipar o tributo. Essa é, vamos dizer assim, a base da obrigação. 
Então, nos casos em que o tributo é devido, legalmente ele tem que ser 
antecipado se aplica o 150. Ele só não se aplica nas hipóteses de dolo, fraude ou 
simulação. Então, não há a questão... O § 2° que o Dr. Bonilha lembrou reforça 
essa situação, não importa se você pagou, pagou a menor, pagou integralmente, 
pagou erroneamente, deixou de pagar, vai ser sempre esta hipótese. Por quê? 
Porque o lançamento, aliás, o tributo é por homologação, pela rácio dele e não 
por outro motivo. Então, não dá para partir: “Ah, então, teve pagamento e nós 
vamos aplicar naquilo que teve pagamento o 150, naquilo que não teve 
pagamento o 173”. Não tem condição de fazer um negócio desses.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: No entendimento da Mara, a gente sabe, 
é a posição do Carf, também. Ou seja, o Carf tem tido a posição mais liberal que 
o próprio STJ. Então--  

Sra. Mara Caramico: Até provem o contrário eles estão mudando, também.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mara, eu vou lhe confessar uma coisa, 
eu não tenho o mesmo entendimento liberal que você tem. Pelo menos, assim, 



quando eu leio o art. 150, eu vejo que existe uma atividade do contribuinte, que é 
de antecipar o pagamento. O lançamento opera-se pelo ato em que a referida 
autoridade toma conhecimento da atividade. Uma atividade exercida. A atividade 
exercida é de antecipar o pagamento. Então, existe uma atividade descrita pelo 
gerador, que é uma antecipação do pagamento, de um real ou do valor que seja, 
mas é necessária uma atividade que será por sua vez homologada. Considera-se 
homologada a atividade do contribuinte que foi por esta antecipação. Não me 
parece, Mara, se você me permite, que o argumento: “Ah, mas pagar um real ou 
não pagar nada é a mesma coisa”. Desculpe, mas eu tenho uma visão diversa 
dessa. Só para argumentar. Se eu pagar um real que seja, usando seu exemplo, o 
fato é que eu preenchi algum documento, o fato é que eu recolhi, o fato é que eu 
dei informação à administração de que eu, contribuinte, incorri em um fato 
jurídico tributário e a administração tem cinco anos para verificar aquilo. Ou 
seja, no meu ponto de vista, Mara, aquele que não paga nada, aquele que ficou 
quieto e aquele que paga um real, eles não estão em igual situação. Não é pela 
diferença de um real, é pelo fato de que um alertou a administração, deu 
oportunidade da administração se manifestar e o outro ficou, permita-me a 
expressão, fica entre aspas, na moita, ou seja, não disse nada. Então, não é que 
me comova um real ou zero, comove-me cutucar ou não cutucar a 
administração? Mara. 

Sra. Mara Caramico: A minha diferença aqui, quando eu falo em um real ou não 
há real, o problema é o seguinte: o que eu acho que se homologa é a atividade 
como um todo, havendo ou não pagamento. Porque você pode ter a hipótese de 
que o contribuinte tenha um crédito superior ao débito e ele informa, faz todas as 
situações. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não tem pagamento. 

Sra. Mara Caramico: Informa em Gia, etc., que ele tem um crédito e não tem 
pagamento. Então, não é o pagamento, porque o pagamento, ele simplesmente 
extingue o crédito tributário. Ele é uma das hipóteses de extinção do crédito 
tributário. Ele não é a hipótese de conclusão do lançamento. Na verdade, o 
lançamento é toda aquela atividade que ele faz para apurar o crédito tributário. 
Ele pode apurar o crédito tributário igual a zero. Por quê? Porque ele tem mais 
créditos que débitos. Essa é uma operação e ele tem a operação como um todo. 
Ele lançou, ele apresentou para a Receita, fez a parte dele e ele só não pagou, 
porque ele não tinha o que pagar.  

Sr. João Francisco Bianco: Ele não ficou na moita.  

Sra. Mara Caramico: Ele não ficou na moita. Então, é nessa situação que eu 
digo--  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Quer dizer, ele não cutucou a 
administração.  



Sra. Mara Caramico: Não, ele cutucou a administração, a partir do momento 
que ele fez todos os atos, inclusive, entrega de Gia, só que a entrega de Gia dele 
está com saldo credor, ele não tem pagamento.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Mara, permite uma outra perspectiva. Ele 
paga por compensação, não é verdade? Ele tem crédito a favor, então, ele não vai 
desembolsar dinheiro, mas vai pagar com o seu crédito. Então, veja que tem uma 
sutileza aí que é bom levar em conta, que também é objeto da homologação. A 
homologação tem que levar em conta, ele tinha crédito efetivamente? Sim. Então, 
está compensado aquele imposto a pagar.  

Sra. Mara Caramico: É. Então, por isso eu acho, eu defendo que o 150, ele fala 
de uma atividade a ser homologada, que é a escrituração de livros, é 
preenchimento de guia, lançamento em livros de entrada e saída. Quer dizer, 
uma série de atos que o contribuinte tem que fazer para chegar à apuração final 
se ele tem que pagar ou não tem que pagar alguma coisa ao Fisco. Então, essa é 
a atividade que eu acho que está homologada. O que extingue é o crédito. Pode 
ser extinto pelo pagamento, aquele pagamento vai ser homologado junto com a 
atividade e vai extinguir o crédito ou, se não houve pagamento, houve toda a 
atividade, evidentemente. Porque também se não houve atividade, a gente não 
está falando do 150, a gente está falando do 173, porque houve simulação, houve 
dolo, fraude. Ele, dolosamente, não fez uma escrituração. Não é uma omissão 
qualquer, não é um erro qualquer, ele realmente não apresentou nenhuma 
atividade a ser homologada. Então, nesse caso, eu acho que vai para o 173. 
Agora, se é uma atividade que ele fez, embora ele tenha feito um pagamento a 
menor ou não tenho feito pagamento, porque teve um crédito indevido glosado 
continua no 150. Essa é a minha opinião.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Professor Schoueri.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Professor Bonilha. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: É interessante, eu acho que nesse 
momento é importante salientar, que ao tratar do lançamento o Rubens Gomes 
de Souza usou a expressão homologação. Homologação tem um sentido próprio 
no campo do Direito Administrativo. Aí sem dúvida trata-se de um ato 
administrativo. A autoridade examinando o que o contribuinte fez, ele assume 
isso como bom e ele homologa. A homologação, por exemplo, nos processos de 
concorrência pública tem uma autoridade que tem expressa competência para 
homologar aquele processo, aquele procedimento todo de licitação. Então, vejam 
que essa homologação é um ato de controle, na própria terminologia da doutrina 
administrativa trata-se de um ato de controle. Ou seja, a meu ver, eu já sustentei 
isso na minha tese de doutorado, o ato de homologação do lançamento tem esta 
natureza de ato de controle. Ou seja, quando a autoridade administrativa 
homologa aquela atividade, veja que o art. 150 fala em atividade de lançamento 
do contribuinte. Não fala tudo isto, mas quer dizer isto. Aquela atividade exercida 
pelo contribuinte é homologada, ou seja, a autoridade administrativa assume 
como atos seus aqueles praticados pelo contribuinte. Aí ele ganha toda a 



característica de um efetivo lançamento, com todos os efeitos jurídicos. Então, é 
importante notar essa distinção, porque na legislação europeia, por exemplo, não 
há isto. O autolançamento é um ato do contribuinte. Aqui, não. O contribuinte 
exerce uma atividade e ela é assumida, ela é a admitida, homologada pela 
administração como sendo dela. Muda a natureza jurídica do ato, que é um ato 
de controle, certo?  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador e depois Hiromi. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, eu acho que... Salvador. Ainda restam 
dúvidas a propósito desta questão. Aliás, não há dúvida e não há só aqui, não é? 
A dúvida está no Tribunal e está na doutrina, não é? Porque realmente eu 
concordo que o que se homologa é atividade, embora com a restrição do João, o 
STJ disse que se não houver pagamento todo o crédito do 150 vai para o 173, 1°. 
Já a primeira discordância que a gente tem na jurisprudência. Agora, o que a 
Mara disse, lógico que a homologação que se dá é daquela atividade declarada do 
contribuinte. Se o Fisco... O Fisco tem cinco anos, também, para investigar a 
empresa. Se ele descobrir que teve alguma atividade que ele não colocou na 
escrita, ou colocou a mais na escrita está fora daquela atividade que ela exerceu, 
portanto, essa autuação que houver a decadência é do 173. Se estiver 
escriturado na Gia é 150, se estiver escriturado, o crédito estiver escriturado e 
está sendo descontado aquela Gia é 150, mas se houver um calçamento de nota 
e está escriturado aí vai para o 173. A propósito, eu finalmente consegui, só que 
não era o ato do TIT, é um ato, se for possível localizar, mas também não há 
muita necessidade de você localizar. É o ofício apenas para registro daqueles que 
se interessam pela questão. É o Ofício CAT, do Coordenador da Administração 
Tributária, n°. 01/2011. Ele faz referência, Schoueri, eu acho que a esse acórdão 
que você trouxe 1.199.262. 

Sr. João Francisco Bianco: Isso. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É esse mesmo? 

Sr. João Francisco Bianco: É esse. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, é com base nele que o TIT agora está 
decidindo que nessa situação é realmente aplicável o art. 173. Ele diz assim: 
“Considerando que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento desse 
agravo, publicado em 09 de novembro de 2010...”. Schoueri, aí fala 2011? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sim. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas é de 09 de novembro de 2010, por isso que 
vocês estavam com aquela dúvida. “À unanimidade, firmou o entendimento no 
sentido da aplicação, em matéria de decadência de creditamento indevido de 
ICMS, da regra contida no art. 173, I, do CTN. Considerando, resolve que: 
revogado o Ofício Circular CAT n° 02, vez que o mesmo, em seu item V, 
estabelecera condição resolutiva de validade, vinculada à ocorrência de futura 



modificação do entendimento dos tribunais que ora ocorrem”. Então, a partir 
desse julgamento, que foi em novembro de 2010, ele--  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: De 2011. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Hã? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, está errado o TIT aqui-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas a data está-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Julgado em 26 de outubro de 2011 e 
DJE: 07 de novembro de 2011. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas esse Ofício Circular é de 31 de março de 
2011. Como é que ele podia citar esse acórdão?  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Qual é o número que ele citou? 
Desculpe-me. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O 1.199.262.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Qual é o número desse, Bianco?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Aí, esse mesmo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, nós temos que-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Talvez o embargo de declaração seja uma coisa 
que saiu depois. 

Sr. João Francisco Bianco: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, está. É isso aí.  

Sra. Mara Caramico: É-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É 1.199.262.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, ele faz referência ao recurso 
especial, mas logo depois embargos de declaração.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso aí.  

Sra. Mara Caramico: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Exatamente. Talvez seja isso. Não, 
talvez seja essa a questão. Desculpe-me, não é igual, não.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, aí ele mantém o 173.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, vamos dizer mais uma vez nos 
embargos de declaração, eu não vou dizer que modifica, eu vou dizer que 
esclarece que o 150, § 4°, se aplica na hipótese de ter havido ainda algum saldo 



pago. No TIT, o TIT faz referência ao recurso especial sem o conhecimento de que 
o recurso especial não alcança as hipóteses de ter havido algum pagamento.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, sem dúvida, está certo.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João Bianco. O Hiromi antes, o Hiromi 
tinha pedido a palavra antes. Hiromi Higuchi. 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, pelo entendimento do STJ e do doutor... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Brandão? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bonilha.  

Sr. Hiromi Higuchi: Qualquer pagamento de diferença tanto no ICMS, como no 
PIS, Cofins, imposto de renda de pessoa jurídica, aplica-se o 173. Não, o 171 e 
não o 150. Qualquer pagamento de diferença.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não, supondo-se que houve a aplicação 
daquela ressalva do dolo, evidentemente, precisa ter prova disso. Só em auto de 
infração é possível.  

Sr. Hiromi Higuchi: Não havendo dolo, nem fraude, então, qualquer cobrança 
de diferença seja no ICMS, PIS, Cofins, imposto de renda de pessoa jurídica ou 
contribuição social sobre o lucro sempre aplica o 171, não há a aplicação do 150, 
não é? 

Sra. Mara Caramico: Contrário, é o contrário. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Microfone, por favor.  

Sr. Hiromi Higuchi: Cobrança de diferença nunca há a aplicação do 150, 
sempre pelo 171. A cobrança de qualquer diferença.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Essa parece a posição do Professor 
Bonilha, que seria possível... É isso, Professor Bonilha? Embargo de declaração 
do Professor Bonilha.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Você diz no pagamento a menor? Pagou a 
menor? 

Sr. Hiromi Higuchi: Qualquer hipótese. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Qualquer hipótese, então. Então, primeira 
situação: o Fisco encontra essa diferença e tem que cobrar isto. Então, ele pode 
até cobrar eventualmente, mas sempre há um atraso, uma moratória, etc., etc. 
Então, pelo menos uma notificação ou auto de infração.  

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Você diz 171 do Código?  

Sr. Hiromi Higuchi: É. 



Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: O 173?  

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Sempre aplica, porque aí muda, o que 
muda é o lançamento. Veja bem, eu estou na área do lançamento por 
homologação. Quando eu, Fisco, tenho que tomar a atitude de cobrar é 
lançamento de ofício. Então, evidentemente, que muda a norma jurídica que 
manda nos prazos desse novo lançamento. Agora, a legislação que vai dizer se é 
notificação, auto de infração, etc. No caso da Fazenda do Estado é auto de 
infração. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mara.  

Sra. Mara Caramico: Acho que está fazendo só uma... Está tendo confusão entre 
o que o senhor está querendo dizer e o que ele está-- 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Então, explique, por favor.  

Sra. Mara Caramico: O que ele está dizendo é o seguinte: apurada... Fez a 
atividade, a fiscalização apurou uma diferença. Em qualquer caso essa diferenças 
vai ser autuada, vai ser vista pelo Fisco e cobrada de acordo com... O prazo de 
decadência é o do 173 ou vai ser aplicado o 150? Eu acho que vai ser o 173, se 
for uma... Se a apuração que se fizer demonstrar que houve dolo do contribuinte, 
ou seja, um houve uma omissão de receita a ser declarada ao Fisco. Então, neste 
caso que ele se deparou com uma falta de escrituração de alguma nota fiscal, 
houve um calçamento de nota, houve uma transcrição irregular do livro que faz 
com que o crédito seja menor, tudo isso. Ou seja, houve uma vontade do agente, 
do contribuinte de sonegar, isto é dolo e, então, isto vai para o 173, I. Agora, em 
se tratando de um crédito indevido, como geralmente acontece: “Ah, esta nota é 
de um contribuinte que foi declarado inidôneo. Esta nota você não tem direito a 
crédito”. Mas ela foi figurada normalmente, ela foi contabilizada normalmente, foi 
paga, etc., isso não é uma atividade dolosa do contribuinte.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não. 

Sra. Mara Caramico: Então, neste caso se aplica o 150. Por quê? Porque essa 
nota, esse crédito que estava escriturado, embora o Fisco entenda que este 
crédito não é devido, ou seja, ele é um crédito indevido. Então, ele vai autuar, 
sim, vai ter ofício e vai constituir o auto de infração. Mas no prazo para que ele 
possa cobrar isso tem que ser no 150 e não no 173, I. Por quê? Porque não 
existiu uma atividade dolosa capaz de deslocar o 150 para o 173, I. Eu acho que 
se aplica em qualquer hipótese, nem que seja imposto de renda, IPI, etc. Ou seja, 
é um tributo de lançamento por homologação, a regra é genérica, seja ele qual 
for. Esse pelo menos é o meu entendimento, acho que é isso que estava 
perguntando: se é em qualquer hipótese que deixou de haver pagamento e vai o 
173, I. Acho que não e aí o--  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Sim. Na verdade, a modalidade de 
lançamento é que determina o dispositivo aplicável. O que separa o 



autolançamento, o lançamento por homologação e o lançamento de ofício, ou um, 
ou outro. Depende de como a legislação tratou o assunto e mandou fazer, porque 
o Fisco vai fazer o que está escrito nas disposições regulamentares.  

Sr. Hiromi Higuchi: Essa questão já está mudando. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não, mudando, não. Não, mudando, não.  

Sr. Hiromi Higuchi: O § 2°-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Microfone, não. Desculpe-me, sou 
obrigado a pedir o microfone, Hiromi. Temos que registrar sempre a sua opinião.  

Sr. Hiromi Higuchi: Não, mas o Dr. Bonilha eu estava dizendo que o § 2° em 
qualquer hipótese daquele pagamento anterior à antecipação não influi no 
lançamento. Então, em qualquer hipótese cobrar a diferença sempre vai pelo 
173, não pelo 150. O 150 nunca aplica para cobrar diferença. Mas agora o 
senhor está dizendo--  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não. Então, o meu ponto de vista é o 
seguinte: errado ou não, eu acho isto. Na verdade, o tipo de ação do poder 
público e o tipo de lançamento dependem da estruturação dele. Ou ele é um 
lançamento em que se atribui ao contribuinte tomar iniciativa, então, o 
contribuinte é que toma iniciativa e age de acordo com as disposições atinentes, 
ou então, é um lançamento de ofício. Hoje em dia, o lançamento por declaração, 
no Brasil, já está praticamente quase nenhum uso, em que os dois participam 
como era antigamente o imposto de renda. Então, o contribuinte dava e aí o Fisco 
verificava, etc. Então, isso já não existe mais. Hoje tem esse ajuste, etc. Então, o 
que tem que levar em conta é isso. A iniciativa é do contribuinte, 
autolançamento. Não é do contribuinte, é do Fisco e, em princípio, é um 
lançamento de ofício. Agora, existe uma modalidade de lançamento que se faz 
quando não há multa a aplicar e, então, seria por notificação. Notifica-se o 
contribuinte: “Olha, você deixou de pagar, você pagou tanto, mas está faltando 
isto”. Pode ser assim, depende do que a legislação estabelecer.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Dr. Bianco pediu a palavra. 

Sr. João Francisco Bianco: Antes de passar para outro assunto, ou terminar a 
discussão desse assunto, eu queria só registrar aqui uma discussão que houve 
na Câmara Superior do Carf. O recurso repetitivo, no STJ, que tratou dessa 
questão é o Resp 973.733. Ele tanto no seu corpo, no voto do Ministro Relator 
Fux, como na sua própria ementa, ele tem uma inconsistência. Diz aqui o Item 3 
da ementa: “O dies aquo do prazo quinquenal da regra decadencial rege-se pelo 
disposto no 173, I, do CTN sendo certo que “o primeiro dia do exercício seguinte 
àquele em que o lançamento poderia ter ser sido efetuado” corresponde, 
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato 
imponível”. A mim me parece que houve aqui, iniludivelmente, um lapso do 
relator, porque ele ao... Ele transcreveu o inciso I, do 173: “O primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, como 



sendo o primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível”. Isso é 
para efeito de imposto de renda tem toda a diferença. Se o fato gerador ocorre em 
31 de dezembro de 2000. O primeiro dia do exercício seguinte ao do fato 
imponível é o 1° de janeiro de 2001 e o primeiro dia do exercício seguinte àquele 
em que o lançamento poderia ter sido efetuado é 1° de janeiro de 2002. Então, a 
questão é seguinte: como no Carf existe regimentalmente a obrigação de aplicar o 
que for decidido em sede de recursos repetitivo pelo STJ. A discussão na Câmara 
Superior foi a seguinte: “Aplicaremos o que restou decidido a criticamente, ou 
seja, aplicaremos o critério do primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do 
fato imponível, ou a aplicação deverá ser criticamente”. Ou seja, contagem do 
prazo a partir do primeiro do exercício seguinte àquele em que o orçamento 
poderia ter sido efetuado. Houve umas duas ou três sessões de discussão no Carf 
sobre esse assunto e, ao final, decidiu-se que vão aplicar o disposto no... O que 
restou decidido nesse recurso criticamente.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João, desculpe, eu acho que não 
acompanhei. Você pode dar um exemplo exato em termos de datas.  

Sr. João Francisco Bianco: Vou dar o exemplo novamente. O fato gerador do 
imposto de renda ocorre em 31 de dezembro de 2000. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Perfeito. 

Sr. João Francisco Bianco: Então, se for aplicar o que está disposto no art. 173, 
I, do CTN, a contagem do prazo decadencial é a partir do primeiro dia do 
exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado. Ora, o exercício 
seguinte, o exercício em que... Quando o lançamento poderia ter sido efetuado? 
No curso do ano de 2001. Primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento 
poderia ter sido efetuado: 1° de janeiro de 2002. Já se for contagem do prazo a 
partir do primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível. O fato 
imponível: 31 de dezembro de 2000; o primeiro dia do exercício seguinte: 31 de 
janeiro de 2001. Tem uma diferença de um ano. O que restou decidido, então, no 
Carf, em série de Câmara Superior de Recursos Fiscais é que a aplicação desse 
recurso repetitivo seria feita criticamente, ou seja, conta-se o prazo de acordo 
com o que está previsto no 173, inciso I. O que pesou, a meu ver, nessa decisão 
foi o fato de que o próprio STJ em decisões posteriores a essa ter aplicado o 
critério do 173, I, na sua literalidade e não na sua ineludivilidade. 

[risos]  

Sr. João Francisco Bianco: Esse é o Resp 973.733, que é o Resp que decidiu em 
sede de recurso repetitivo, não é?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Curiosamente, ele é base desse acórdão que foi 
estudado durante toda a sessão e com base nele é que o veio o 1.199.262.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, eu acho que esse tema nós temos 
por debatido, compreendida a sua extensão. Eu pergunto se nós temos um outro 
tema a ser apresentado? Professor Fernando Zilveti tinha um tema, não é isso?  



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O Zilveti vai apresentar outro tema 
antes. Salvador. Bonilha. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Apenas quase que uma comunicação, Sr. 
Presidente. Porque é aquele caso do ICMS e continuaremos, portanto, na área do 
ICMS, naquele caso antigo da cobrança, ou não, do ICMS sobre a taxa de 
habilitação de celular. Então, vejam a demora de julgamento, não é? Uma 
questão antiga que foi discutida aqui no IBDT, em 1993, não é? Segundo a... O 
que salva aqui é a memória prodigiosa do Salvador. Então, 1993 são 18 anos, 17 
ou 18 anos. Agora, ultimamente, o Informativo n°. 643 do Supremo Tribunal 
Federal demonstra que voltou a julgamento no Plenário e continua suspenso o 
julgamento, porque acabou em pedido de vista. É aquele questionamento se o 
imposto, se o ICMS com base no fato gerador dos serviços de comunicações 
incide, ou não. Quando começou a venda de celulares, o aparelho, as empresas 
cobravam essa taxa de habilitação do celular, que era um valor razoável, um 
valor caro. Então, houve um questionamento e a Fazenda, então, tentou cobrar 
como se fosse parte do preço do serviço. Então, a discussão é essa, quer dizer, 
não é um assunto, assim, tão complexo. Pelo menos a Mara aqui que trabalha 
muito com ICMS sabe, tudo aquilo que o comprador de uma mercadoria ou de 
um serviço paga está na base de cálculo do imposto. Se é indispensável que eu 
pague aquela taxa para ter o celular, acho que esse é o pensamento da Fazenda, 
não é? Então, é isso que está em discussão.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Professor Bonilha, então, vamos fazer a 
seguinte pergunta, só para testar o seu raciocínio, por favor, já lhe avisando que 
eu não concordo com esse seu entendimento. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não, são as disposições. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Vou fazer a seguinte pergunta, eu quero 
lhe fazer essa pergunta para saber como o senhor reagiria. Existem algumas 
lojas, redes americanas, por exemplo, que cadastram as pessoas para que 
possam ter acesso àquelas lojas. Eu estou falando de lojas que são quase 
atacadistas ou varejistas, assim, são grandes lojas, que se localizam 
normalmente fora do centro e que é comum que nós vemos as pessoas, os 
consumidores cadastrados com a carteirinha poderem ter acesso àqueles locais e 
ali compram suprimentos. Normalmente, é o síndico do prédio, coisa parecida, 
que vai e compra os produtos de limpeza e que tais. Esse cadastro, sobre esse 
cadastro incide um valor, é cobrado um valor para o cadastro. Note, sem o 
cadastro eu não posso comprar um quilo de arroz. Mas com o mesmo cadastro 
eu posso comprar tanto um quilo de arroz, como posso comprar cem quilos de 
arroz. Bom, posso comprar qualquer coisa dentro daquele grande 
estabelecimento. Portanto, é comum, eu estou falando agora em mercadoria não 
estou falando em serviço nenhum, existe um negócio que exige um cadastro para 
que a pessoa seja admitida àquele centro de compras. Eu pergunto a V. Sa.: o 



cadastro de admissão a um centro de compras está sujeito ao ICMS? Em caso 
positivo, a que alíquota?  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Depende de uma circunstância especial, 
quer dizer, para comprar qualquer coisa nesse estabelecimento eu sou obrigado a 
me cadastrar.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sim, eu só posso ingressar no 
estabelecimento... Agora, eu posso ingressar no estabelecimento e não comprar 
nada, inclusive. Aliás, eu posso ir, achar que está tudo muito caro, que eu fui 
ludibriado, que aquela carteirinha não serviu para nada e volto para casa. Mas 
eu só seria admitido no estabelecimento em uma vez cadastrado. Eu lhe 
pergunto: se eu tenho ICMS sobre o cadastro?  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Professor Schoueri, eu estava repetindo 
apenas a regra geral, que é aplicável, veja bem, tanto ao ICMS quanto a impostos 
sobre os serviços.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Professor Bonilha, eu pergunto-- 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Que é esta, quer dizer, são impostos sobre 
circulação. Circulação de bens, ou seja, mercadorias ou serviços. Para o 
comprador, tudo que ele paga, em princípio, tudo que ele tem que desembolsar 
para ter aquela mercadoria ou serviço, inclui-se na base de cálculo. A regra geral 
é essa. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Professor Bonilha. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: A lei pode excluir, por exemplo, eu vou dar 
um exemplo. No ICMS se houver um desconto incondicional fica fora da base de 
cálculo. Quer dizer, a lei... Exatamente porque tem a regra que tudo que é pago 
está na base de cálculo, forma o preço do produto, então--  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Professor Bonilha, quero só alertar uma 
coisa. Uma situação seria aquela que toda vez que eu compro um aquilo de arroz, 
eu pago o valor do arroz e mais uma taxa. Eu não tenho dúvida que aquela taxa 
faria parte do preço do arroz. A situação que eu descrevi é bastante diversa, eu 
pago um valor para ter acesso, para poder ingressar no supermercado e eu posso 
comprar ou não comprar. Aliás, é razoável que eu chegue lá e descubra: “Puxa, é 
muito caro”. Ou seja, eu estimo que essa situação exista e existe no Estado de 
São Paulo. Existem estabelecimentos tidos por atacadistas que exigem uma 
inscrição e que cobram uma taxa anual para essa inscrição, para que eu seja 
sócio daquele clube.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Professor Schoueri, essa hipótese não é 
idêntica a do celular. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, desculpe-me-- 



Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: A do celular eu pagava uma taxa de 
habilitação, que era--  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Professor Bonilha, eu quero insistir a 
hipótese é idêntica.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Daquele celular. Veja bem, daquele celular. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A hipótese do meu ponto de vista é 
idêntica-- 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não, não é. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: --porque eu posso pagar a taxa de 
habilitação e jamais ligar o meu aparelho. Eu pago a taxa de habilitação e não 
ligo. Eu pago a taxa de habilitação e uso muito. Eu pago a taxa de habilitação e 
uso pouco. João Bianco.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Veja bem, Professor. 

Sr. João Francisco Bianco: Desculpe, você não pode comprar um quilo de arroz, 
deixar ele na geladeira e não comer nunca. Deixa no armário e não come nunca. 

[risos] 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas houve a circulação de mercadoria. 

Sr. João Francisco Bianco: Oi? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Houve a circulação de mercadoria.  

Sr. João Francisco Bianco: Houve. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, João, eu quero insistir com isso, 
desculpe-me, para mim é muito clara a distinção. Quer dizer, se eu pago uma 
taxa única e compro um quilo, cem quilos ou mil quilos, a taxa foi de habilitação, 
ela não é vinculada a quanto eu comprei ou quanto eu não comprei. Eu pago a 
taxa para ser admitido. Assim, como a taxa de adesão. Eu pago a taxa de adesão, 
claro que normalmente quem paga a taxa adesão liga o seu celular, como quem 
normalmente tira a carteirinha de um tal do clube vai ao clube. Eu digo isso até 
por experiência própria, porque eu tenho essa carteirinha que fizeram no meu 
escritório e eu nunca fui ao tal do estabelecimento, mas eu tenho a carteirinha. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, eu vi acontecer a situação, ou 
seja, eu posso lhe afirmar que existem pessoas que são habilitadas e que não 
compram. Eu estou dizendo o seguinte: também... Ou seja, não há um vínculo 
entre a adesão e a prestação do serviço, também, na adesão do celular. É assim, 
a adesão é condição para que haja a prestação do serviço, mas não é o fato de ter 
adesão que implica haver a prestação do serviço. A prestação de serviço ocorrerá 
no momento posterior, eventual, que não se vincula à própria adesão. A adesão 



enquanto tal, entendo, não é prestação de serviço de comunicação, como a 
adesão ao clube não é operação relativa à circulação de mercadoria. É condição 
para, mas não é a própria.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Professor Schoueri, eu respeito a sua 
posição, mas continuo, permita-me, achando que as duas hipóteses não são 
idênticas. Na época, nós estamos falando, inclusive, eu noto que alguns estão 
preocupados: “Vou ter que pagar mais alguma coisa pelo meu celular?”. Não, foi 
só no começo da implantação do celular na década de 90. Aí, então, foi uma 
discussão muito grande, porque para adquirir o celular, veja bem, não é qualquer 
mercadoria. Para poder ter um celular, que era novidade, etc. então, eu precisava 
pagar uma taxa de habilitação para a empresa, para que o celular fosse 
habilitado e pudesse funcionar. Então, a regra dos impostos e do tipo de 
circulação de mercadorias e serviços é a seguinte: tudo aquilo que o comprador 
paga para ter aquele produto faz parte da base de cálculo. É uma regra geral, eu 
aprendi isso com o Professor Alcides Jorge Costa, nas aulas com o Professor. 
Então, veja bem, primeira coisa: é necessário, é indispensável pagar para ter a 
coisa é devido. Por isso mesmo a lei estabelece, a lei do ICMS, por exemplo, e do 
imposto sobre serviços estabelece exceções. Por exemplo, em um restaurante, eu 
vou ao restaurante fazer uma refeição. A gorjeta compõe a base de cálculo do 
ISS? O problema é o mesmo, o problema é esse. Então, o que está pendente 
ainda no Supremo Tribunal Federal, há 18 anos, é o julgamento dessa taxa de 
habilitação do celular, que nem existe mais. Então, a discussão é essa. A regra 
geral, eu não... Claro que há duas posições aí: os que acham que não é devido o 
ICMS, levando-se em conta o fato gerador, serviços de comunicação, não estar na 
base de cálculo desse imposto. E a outra tese da Fazenda, etc., é que está dentro 
do preço. Então, o Supremo continua discutindo, o Ministro Toffoli pediu vista e, 
portanto, continua mais um tempo ainda até a gente poder chegar a um 
resultado do nosso órgão supremo da Justiça brasileira. Então, era por isso que 
eu dizia que a minha interferência aqui era apenas uma comunicação. Algo que 
nós vamos ter o resultado ainda mais adiante.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas de qualquer maneira essa questão do 
celular é hoje uma questão já resolvida, porque ao contrário hoje se paga para a 
gente ficar com o celular, não é? É ao contrário. Mas ficando ainda na questão 
dessa, da questão acessória e essa questão que trouxe o Schoueri. Nós também 
temos outros caso, tipo banco, que cobra uma taxa de cadastro para cada 
empréstimo e, eventualmente, o infeliz chega lá para tomar, não é? Um absurdo 
a taxa que eles cobram, mas tem taxa de cadastro, tem uma série de taxas e já 
há dizendo que tudo isso são juros, tudo isso. Mas é um contrato específico e não 
aquele cadastro que você faz anualmente, aquele lá é uma prestação de serviço. 
Para ir ao banco, para... Assim: “Olha, eu estou legal com você, tenho ficha limpa 
aí, tal e eu pago 300 reais por ano”. Eu não pago, estou dizendo se paga, tem 
bancos que cobram. Então, essa é uma taxa de prestação de serviço. Agora, 
aquilo que está vinculado a uma operação específica, ela faz parte da operação 



específica. Por exemplo, esse caso, aquele que tem uma carteirinha, que 
enviaram uma carteirinha para ele sem ele pedir e não sei se paga, ou não, pela 
carteira. Ela é uma genérica, é uma prestação de serviço que esse atacadista tem: 
“Olha, você tem um cadastro aqui, já verifiquei a sua ficha e você está tudo em 
ordem. Eu pesquisei no Serasa, pesquisei no SPC-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Boa Vista. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: “Está tudo bem. Então, você pode entrar aqui e 
comprar o que você quiser que está com crédito”. Então, essa taxa não está 
vinculada àquela operação, que vai ser futura de compra.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Esse é o meu ponto, não há uma 
vinculação direta entre a adesão e a compra. Assim como esse é o ponto que é o 
material da questão. Também, entendo eu, no serviço de comunicação a relação 
não é direta, é condição, mas não é relação direta. Tanto é que eu posso ter tanta 
prestação de serviço quanto for, eu posso ter outras tantas, posso durar anos, a é 
uma taxa uma única vez-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A do celular. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A do celular. A taxa adesão é o cadastro, 
é dizer: “Olha, eu posso”. Então, ela independe da prestação de serviço. Eu quero 
crer que a hora que eu tivesse o ICMS, que incide sobre a prestação de serviço, 
eu quero insistir que a palavra prestação aparece no ICMS e não parece no ISS. 
É necessário que haja uma efetiva prestação de um serviço de telecomunicações. 
Se eu tiver adesão e na uma hipótese que absurda que eu lhe dei, mas que pode 
acontecer. Eu paguei a adesão, o meu telefone ficou desligado por n razões e não 
sei por que eu passei anos sem utilizar, mas paguei a adesão. Não houve 
prestação de serviço de comunicação. Esse é o ponto que me parece importante.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ao que me consta essa era a jurisprudência do 
STJ, afastando a incidência do ICMS sobre essa habilitação. Tanto que-- 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Exatamente, essa é aposição do STJ nesse 
sentido, não há incidência sobre a taxa de habilitação. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Curiosamente acertada. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, por isso subiu ao Supremo e já recebeu 
um voto favorável do Ministro, no sentindo que há incidência. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Fica... Exato, talvez até no conforto de que é um 
assunto já superado, não é? 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: [pronunciamento fora do microfone]. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, no conforto de que já é um assunto 
superado. Salvo alguma coisa maluca na economia, aquela história de você pagar 
três mil dólares por um telefone e mais 10% para a habilitação não voltará, não 
é? Então, esse assunto... Então, às vezes, o Supremo se sente confortável de 
mudar alguma coisa, porque sabe que é assunto que não que vai ter repercussão 
mais. Mas de qualquer maneira, conceitualmente, ele deveria seguir exatamente 
o que o STJ tem decidido, nesse sentido de que ele não faz parte da prestação de 
serviço de telecomunicação. É isso aí.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Alguém mais quer falar sobre esse 
assunto? Ainda, Fernando Zilveti.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É uma curta provocação, porque eu ia trazer um 
tema, mas agora não dá muito tempo. Eu tenho estudado, recentemente, uma 
matéria que vem sendo tratado no Brasil há algum tempo, que é a guerra fiscal. 
Mas eu procurarei nesse meu estudo, estou procurando, porque ainda não está 
concluído, pensar em um outro termo, que seria concorrência fiscal em estados 
federais? Usando um pouco o Direito Comparado, eu procurarei nos Estados 
Unidos como é tratado o tema da concorrência fiscal. Para a minha surpresa, de 
início, constatei que nas discussões sobre guerra fiscal, nos Estados Unidos, se 
alega que os estados têm liberdade para atuar no âmbito da sua competência 
fiscal, concedendo benefícios fiscais no sentido de atrair investimentos para a 
suas jurisdições. Essa atitude não feriria o artigo da Constituição, que trata da 
liberdade e do exercício da prática comercial no ambiente federativo. Mais 
recentemente uma Corte de Justiça da Califórnia entendeu que não, que 
efetivamente esta liberdade dos estados em conceder benefícios fiscais para atrair 
investimentos não poderia ferir o pacto federativo. É uma novidade, em certo 
modo parecido com o que a gente vem discutindo aqui, mas também pensando 
no que se entende por neutralidade fiscal no âmbito internacional. Neutralidade 
fiscal e concorrência fiscal no âmbito internacional, de acordo com o que se 
discute na Organização Mundial do Comércio. Mas eu queria trazer esse tema 
para os comentários, as críticas dos colegas de Mesa e os colegas aqui presentes.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O tema é mais complexo, ou seja, exige 
muita reflexão. Só para a sua informação, Fernando, nós estamos trabalhando 
no âmbito do nosso departamento um projeto de pesquisa com a Universidade de 
Sorbonne, na França. Eu estive lá agora e discuti esse projeto, em que o 
Professor Gutmann e o Professor Bouvier participariam do lado de lá, do lado de 
cá vários professores do Departamento: Professor Conti, eu, sobre exatamente 
esta questão da concorrência, no nosso caso, entre estados e, na união europeia, 
entre países, o tema é comum. A pedra de toque que vem me incomodando é 
porque nós... Digo por enquanto que tome isso como uma ideia não ainda como 
algo já inscrito, algo que estaria incomodando. É a importância do art. 219 da 
Constituição, quando coloca como patrimônio nacional o mercado, ou seja, é algo 
a se preservar, algo que pertence a toda a nação. Eu tenho para mim que 
medidas estaduais não podem contrariar, ou não podem se contrapor a isso que 
é um patrimônio nacional, que é o mercado. Ou seja, em nome da redução de 



desigualdades regionais, esses estados pretendem adotar medidas, um ou outro 
estado, naquilo que seria guerra fiscal, ou permita-me, um exemplo qualquer tipo 
de ajuda de estado. Eu tenho para mim que a União, sim, ela enquanto órgão da 
nação pode tomar medidas, deve tomar medidas, melhor dizendo, para a redução 
de desigualdades regionais. É assunto da União. Agora, os estados, 
individualmente, não têm competência, penso eu, para tomar medidas 
unilaterais que afetem o mercado. Esse tema é mais amplo do que o Direito 
Tributário, porque ele fala para todo o tipo daquilo que se chama auxílio estatal. 
Ou seja, eu quero crer que o que eu estou querendo trabalhar como pesquisa, 
por favor, mera pesquisa ainda, por enquanto somente algo ali que me parece 
interessante, é a importância do art. 219, que tem o mercado como um 
patrimônio nacional em toda essa discussão de concorrência entre estados. 
Fernando.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só para não dar impressão equivocada, o objetivo 
de pesquisa que eu estou fazendo, eu não tinha conhecimento dessa pesquisa 
que o Professor Schoueri está dirigindo, que até vou me inscrever nesse projeto 
de pesquisa. Tenha certeza disso. Não é considerar a guerra fiscal válida nem 
passar a mão na cabeça dos estados que andam fazendo lambanças fiscais, 
estripulias fiscais. Mas uma provocação que eu tive do Professor Ariosvaldo 
Mattos Filho, de saber até que ponto a concorrência fiscal legal, a concorrência 
fiscal pensando em alteração da lege ferenda, pensando em realmente buscar um 
conserto de concorrência fiscal em um estado federal não seria útil para a nossa 
Federação e para o próprio federalismo fiscal. Essa, vamos dizer, essa repulsa a 
incentivos fiscais, a auxílios do Estado, a atração de investimentos por meio de 
incentivos talvez pudesse ser repensada não só aqui, como em outras federações.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Meus amigos, o tema é apaixonante, 
mas o relógio nos informa que são dez horas e eu sou obrigado a encerrar a 
nossa reunião. Agradecer a presença e a participação de todos e desde já 
convidá-los para o dia 1°, próxima reunião nossa, quando o Paulo, o mestre 
Paulo Victor Vieira da Rocha vem apresentar o tema: A Proporcionalidade na 
Tributação por Fato Gerador Presumido. Só para esclarecer, o mestre Paulo 
Victor teve o seu mestrado exatamente com este tema e a sua dissertação de 
mestrado vai ser publicada pelo IBDT. Daí por que a diretoria achou interessante 
que houvesse uma curta exposição do Paulo Vitor sobre esse seu trabalho, para 
que nós... Como um aperitivo, para que amanhã, quando recebermos o seu livro, 
já saibamos do que se trata. Então, o aperitivo será servido na próxima semana e 
convido-os todos. Obrigado. 
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