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ACÓRDÃO Nº:218/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/501048 
RECURSO VOLUNTÁRIO Nº: 7.282
RECORRENTE: TRANSBRASILIANA T TURISMO LTDA 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Prestação de Serviço de Transporte de Passageiros. 
Aproveitamento de Crédito do ICMS. Energia Elétrica. Comunicação. Material de 
Uso e Consumo - É legitimo o procedimento fiscal que estorna créditos de ICMS que 
não são considerados insumos e também em razão da atividade praticada não ser 
industrial.
Combustível. Legitimidade do Crédito – É indevido o lançamento quando estorna 
imposto creditado relativo a combustível utilizado para manutenção da frota.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar as preliminares de decadência e de nulidade do lançamento 
por exigência de multa confiscatória, arguida pela Recorrente. No mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 
2008/000739 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$4.406,19 (quatro mil, quatrocentos e seis reais e dezenove centavos), 
R$5.487,87 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos), 
R$15.825,12 (quinze mil, oitocentos e vinte e cinco reais e doze centavos), 
R$294.193,85 (duzentos e noventa e quatro mil, cento e noventa e três reais e 
oitenta e cinco centavos), referentes os campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais; e improcedente no valor de R$163.356,31 (cento e sessenta e 
três mil, trezentos e cinqüenta e seis reais e trinta e um centavos), e R$1.156.486,09 
(um milhão, cento e cinqüenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e nove 
centavos), referentes os campos 8.11 e 9.11, respectivamente. O Sr. Ricardo Shiniti 
Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 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 de total de R$ 1.639.755,43 (hum milhão, 
seiscentos e trinta e nove mil, setecentos e cinqüenta e cinco reais e quarenta e três 
centavos), referente ao aproveitamento indevido de crédito do ICMS, no exercício de 
2003. 
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A autuada foi intimada, por via postal, apresentou impugnação tempestiva, 
alegando que ocorreu a decadência do período de referência de 01.01.2003 a 
21.04.2003, pois ocorreu o prazo decadencial de cinco anos entre a ocorrência do 
fato gerador e a constituição do crédito; que ocorreu a preclusão dos prazos para 
lançar tributo a ser pago ou homologar pagamento de tributo; que os dispositivos 
legais constantes da lei estadual invocados pelo agente fiscal são plenamente 
permissivos; que se trata de compras de insumos e não mercadorias destinadas ao 
uso, consumo, aquisição de energia elétrica, combustíveis, peças, etc.; que o 
princípio da não-cumulatividade do ICMS consiste em deduzir-se do imposto 
incidente sobre a saída de mercadorias e já cobrado anteriormente relativamente a 
utilização daquelas mesmas mercadorias ou matéria primas necessárias à sua 
industrialização; que as mercadorias que adentrem o estabelecimento para serem 
consumidas no processo de industrialização, mesmo que não integrantes do produto 
final, concedem o direito ao crédito; que o atual Regulamento do ICMS posto em 
vigor pelo Decreto nº 4.852 de 29.12.1997, em seu artigo 57, reconhece o crédito de 
mercadorias a serem utilizadas na prestação de serviços de transporte, que a multa 
imposta, além de ser excessiva como penalidade, possui caráter confiscatório. 

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$ 4.406,19, campo 
4.11, R$ 5.487,87, campo 5.11, R$ 15.825,12, campo 6.11, R$ 294.193,85, campo 
7.11, R$ 163.356,31, campo 8.11 e R$1.156.486,09, campo 9.11, todos acrescidos 
das cominações legais

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, argüiu preliminar de decadência 
referente ao período de 01.01.2003 a 21.04.2003 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 reforma da decisão prolatada em primeira instância 
em todos os contextos

Ao analisar os autos, rejeito as preliminares de decadência e de nulidade do 
lançamento por exigência de multa confiscatória, argüida pela recorrente, por 
entender que o ilícito fiscal descrito na inicial referente ao período de 01.01.2003 a 
21.04.2003, não foi alcançado pela decadência, por força do que dispõe o Código 
Tributário Nacional no seu Art. 173, inciso I, que em 1º de janeiro de 2004 começou 
a correr o prazo decadencial do exercício de 2003 e seu término ocorrerá somente 
em 1º de janeiro de 2009, não se trata de lançamento por homologação, pois os 
ilícitos descritos na inicial não são de pagamento antecipado do tributo, mas de 
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aproveitamento indevido de crédito do ICMS quanto a multa proporcional, atende o 
princípio da razoabilidade e não caracterizam confisco, pois estão previstas no 
Código Tributário estadual.

E no mérito, referente aos contextos 4.1 a 7.1, entendo que prestação de 
serviços não é processo industrial, portanto, os créditos provenientes de energia e 
comunicação não podem ser utilizados pela autuada, e os demais produtos que a 
autuada adquire são materiais de consumo e não caracterizam-se insumos, sendo 
que o aproveitamento dos créditos também é vedado pela legislação tributária, onde 
estabelece no Código Tributário Estadual, no seu Art. 34, inciso II, alíneas a, b, c e 
d, e inciso III, alíneas a, b e c. 
         

A Lei nº 1.287/01 dispõe em seu art. 31, § 1º que “não dão direito a crédito as 
entradas de mercadorias ou utilização de serviços resultantes de operações ou 
prestações isentas ou não tributadas, ou que se refiram a mercadorias ou 
serviços alheios à atividade do estabelecimento.” (grifo nosso).

Com estas considerações, entendo que é eficaz a exigência do crédito
tributário constituído pela Fazenda Pública, visto que as alegações da impugnante 
não foram suficientes para refutar a ação fiscal.

Quanto aos créditos referentes à aquisição de combustíveis, contextos 8.1 e 
9.1 da peça acusatória, entendo revestir-se na condição de insumo pela atividade 
prestacional da requerente, podendo, desta forma, apropriar-se do crédito referente 
às aquisições interestaduais destes produtos para  manutenção dos ônibus.

Diante do exposto, rejeito as preliminares de decadência e de nulidade do 
lançamento por exigência de multa confiscatória, arguida pela Recorrente. No 
mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial para, reformando a decisão 
de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 2008/000739
e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de 
R$4.406,19 (quatro mil, quatrocentos e seis reais e dezenove centavos), R$5.487,87 
(cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos), 
R$15.825,12 (quinze mil, oitocentos e vinte e cinco reais e doze centavos), 
R$294.193,85 (duzentos e noventa e quatro mil, cento e noventa e três reais e 
oitenta e cinco centavos), referentes os campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais; e improcedente no valor de R$163.356,31 (cento e sessenta e 
três mil, trezentos e cinqüenta e seis reais e trinta e um centavos), e R$1.156.486,09 
(um milhão, cento e cinqüenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e nove 
centavos), referentes os campos 8.11 e 9.11, respectivamente.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


