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ACÓRDÃO Nº: 259/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/501037 
RECURSO VOLUNTÁRIO Nº: 7.281
RECORRENTE: TRANSBRASILIANA T TURISMO LTDA 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Diferencial de Alíquota. Prestação de Serviço de Transporte de 
Passageiros - É devida a exigência da diferença de alíquota em razão da aquisição 
de mercadorias para integrar o ativo fixo ou para uso e consumo. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de decadência do contexto 4, arguida pela 
Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe 
provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o 
auto de infração de nº 2008/000738 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$111.171,10 (cento e onze mil, cento e setenta e 
um reais e dez centavos), R$82.245,30 (oitenta e dois mil, duzentos e quarenta e 
cinco reais e trinta centavos), R$75.386,98 (setenta e cinco mil, trezentos e oitenta e 
seis reais e noventa e oito centavos), R$73.936,26 (setenta e três mil, novecentos e 
trinta e seis reais e vinte e seis centavos), e R$65.378,91 (sessenta e cinco mil, 
trezentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos), referente os campos 4.11 
a 8.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. Gaspar Maurício Mota de 
Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João 
Gabriel Spicker e Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento do dia 
28 de maio de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: O contribuinte foi autuado no valor total de R$ 408.118,55 (quatrocentos e 
oito mil, cento e dezoito reais e cinqüenta e cinco centavos), referente ao ICMS 
devido por diferencial de alíquota, no período de 01.01.2003 a 30.09.2003 e nos 
exercícios de 2004, 2005, 2006 e 2007. 

A autuada foi intimada, por via postal, apresentou impugnação tempestiva, 
com as seguintes alegações: que a 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 não ocorre a incidência 
de diferencial de alíquota, uma vez que a empresa presta serviços de transporte 
rodoviário coletivo de passageiros e cargas, sendo as mercadorias adquiridas como 
insumos e que se consumiram na prestação do serviços de transportes ou pelo 
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ingresso de insumos na utilização na sua frota, 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$ 111.171,10, 
campo 4.11, R$ 82.245,30, campo 5.11, R$ 75.386,98, campo 6.11, R$ 73.936,26, 
campo 7.11, R$ 65.378,91, campo 8.11, 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 confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância em todos os contextos. 

Em análise aos autos, rejeito a preliminar de decadência 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.  

No mérito, entendo que prestação de serviços não é processo industrial, e os 
produtos que a autuada adquire são para o ativo fixo ou uso e consumo da empresa, 
estando sujeitos ao pagamento do ICMS devido por diferencial de alíquota,

O Código Tributário Estadual estabelece que:

Art. 27. As alíquotas do imposto são:
(...) 

V – equivalentes à diferença entre a 
alíquota interna utilizada neste Estado e a 
alíquota interestadual aplicada no Estado de 
origem, relativamente a:

a) entrada, no estabelecimento de 
contribuinte do imposto, de 
mercadorias ou bem oriundo de 
outro Estado, destinado a 
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so, consumo final ou à integração ao ativo 
fixo;

E as penalidades aplicadas estão de acordo com as infrações cometidas e 
não possuem caráter confiscatório, pois estão previstas na Lei nº 1.287/01.
     

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

Diante do exposto, rejeito a preliminar de decadência do contexto 4, arquida 
pela Recorrente, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para 
confirmar a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de nº 
2008/00738 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 111.171,10 (cento e onze mil, cento e setenta e um reais e dez 
centavos), campo 4.11, R$ 82.245,30 (oitenta e dois mil, duzentos e quarenta e 
cinco reais e trinta centavos), campo 5.11, R$ 75.386,98 (setenta e cinco mil, 
trezentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos), campo 6.11, R$ 
73.936,26 (setenta e tres mil, novecentos e trinta e seis reais e vinte e seis 
centavos), campo 7.11, R$ 65.378,91 (sessenta e cinco mil, trezentos e setenta e 
oito reais e noventa e um centavos), campo 8.11, todos acrescidos das cominações 
legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


