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ACÓRDÃO Nº:217/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/501689 
RECURSO VOLUNTÁRIO Nº: 7.372
RECORRENTE: TRANSBRASILIANA T TURISMO LTDA 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Imprecisão na Determinação do Quantum da Matéria Tributável. 
Nulidade – Não pode ser exigida obrigação que não é corretamente determinada, 
por falha cometida ao utilizar valores indevidos na apuração de sua base de cálculo.  

Multa formal. Extravio de Bilhetes de Passagem Rodoviário e Documentos Fiscais 
Denominados “excesso de bagagem” - O extravio de documentos fiscais, salvo 
hipóteses de caso fortuito, não exime o sujeito passivo da responsabilidade 
tributária. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão da 
determinação do quantum da matéria tributável lançados nos contextos 4 a 7, 
arguida pelo Presidente. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e por 
maioria, negar-lhe provimento para, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou procedente o auto de infração de nº 2008/001071 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários lançados nos valores de 
R$686.770,00 (seiscentos e oitenta e seis mil e setecentos e setenta reais), 
R$475.380,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil, trezentos e oitenta reais), e 
R$78.330,00 (setenta e oito mil e trezentos e trinta reais), referentes os campos 8.11 
a 10.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O Conselheiro João Gabriel 
Spicker Votou pela nulidade do auto de infração. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João 
Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do 
dia 12 de maio de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.
  
CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: O contribuinte foi autuado no valor total de R$ 1.528.427,29 (hum milhão, 
quinhentos e vinte e oito mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e nove 
centavos), referente a emissão de bilhetes de passagem rodoviário não registrados 
no livro de registro de saídas, nos exercícios de 2003, 2004, 2005 e 2006 e multa 
formal pelo extravio de bilhetes de passagem rodoviário modelo 13, série D, sub-
séries 20 e 21 e documentos fiscais denominados “excesso de bagagem”. 

A autuada foi intimada, por via postal, apresentou impugnação tempestiva, 
alegando que a aplicação da multa no patamar de 50% referente aos itens 4, 5, 6 e 
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7, fere os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, tendo caráter confiscatório, 
que a aplicação da multa formal conforme descreve os itens 8, 9 e 10, levando como 
base o valor de R$ 10,00 para cada documento ferem também o princípio da 
proporcionalidade, razoabilidade e do confisco, vez que não poderia aplicar a multa 
de forma indistinta e indeterminada para cada bilhete de passagem e excesso de 
bagagem, que possuem valores diferenciados e próprios para cada documento. 

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e considerou o auto de infração procedente, condenando o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de: R$ 44.913,24, campo 
4.11, R$ 173.815,21, campo 5.11, R$ 45.839,42, campo 6.11, R$ 23.449,42, campo 
7.11, todos acrescido das cominações legais e multas formais no valor de R$ 
686.770,00, campo 8.11, R$ 475.380,00, campo 9.11, R$ 78.330,00, campo 10.11, 
todos os valores atualizados monetariamente.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, não argüiu preliminar e, no mérito, 
apresenta as mesmas alegações da impugnação, requer a reforma da sentença de 
primeira instância e que seja julgado improcedente o  auto de infração.

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância e pela procedência do auto de infração.

Ao analisar os autos, verifica-se que o procedimento para elaborar o 
levantamento, fls. 06/09, que deu suporte ao auto nos contextos 4.1 a 7.1, não está 
correto, percebe-se que ao reduzir a base de cálculo em 29.41%, por falha da 
planilha, a base de cálculo efetivamente utilizada para o lançamento, foi exatamente 
o percentual a ser reduzido de 29.41%, quando a correta seria, o percentual de 
70.59%, nesse caso, entendo que o quanto da matéria tributável não está 
determinado corretamente. 

Com relação aos campos 8.1 a 10.1, o motivo da autuação decorreu da multa 
formal pelo extravio de bilhetes de passagens rodoviário, modelo 13, série D, sub-
séries 20 e 21 e documentos fiscais denominados “excesso de bagagem”, as multas 
propostas na peça inicial, tanto a proporcional quanto a formal atendem aos 
princípios da razoabilidade e não caracterizam confisco, pois estão previstas no 
Código Tributário Estadual, ainda que a autuada entenda que o valor de R$ 10,00 
por documento extraviado, em alguns casos, seja superior ao valor do documento, 
tal fato não pode ser comprovado já que os referidos documentos foram extraviados 
e não há como testar seus valores com os registros efetuados 
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Diante do exposto, voto pelo acolhimento da preliminar de nulidade do 
lançamento por imprecisão na determinação do quantum da matéria tributável 
lançados nos contextos 4.11 a 7.11, argüida pelo Presidente, e no mérito, conheço 
do recurso e nego-lhe provimento para confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou procedente o auto de infração nº 2008/001071 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários lançados nos valores de: R$ 
686.770,00 (seiscentos e oitenta e seis mil e setecentos e setenta reais), R$ 
475.380,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil e trezentos e oitenta reais), e R$ 
78.330,00 (setenta e oito mil e trezentos e trinta reais), referentes aos campos 8.11 a 
10.11, respectivamente, mais acréscimos legais

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


