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ACÓRDÃO Nº: 458/2010
PROCESSO Nº: 2009/6040/502650
RECURSO VOLUNTÁRIO Nº: 7.899
RECORRENTE: TRANSBRASILIANA T TURISMO LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC ESTADUAL: 29.046.170-7

EMENTA: ICMS. Prestações Internas de Serviços de Transporte Rodoviário de 
Passageiros - A falta de registro de bilhetes de passagens de transporte rodoviário 
emitidos configura ilícito fiscal de omissão de recolhimento do imposto devido.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 2009/001569 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
44.913,24 (quarenta e quatro mil, novecentos e treze reais e vinte e quatro 
centavos), R$ 173.815,18 (cento e setenta e três mil, oitocentos e quinze reais e 
dezoito centavos), R$ 45.839,42 (quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta e nove 
reais e quarenta e dois centavos), e R$ 23.449,42 (vinte e três mil, quatrocentos e 
quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos), referentes aos campos 4.11 a 
7.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira 
Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 30 dias do mês 
de novembro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.
  
CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: O contribuinte foi autuado no valor total de R$ 288.017,26 (duzentos e 
oitenta e oito mil, dezessete reais e vinte e seis centavos), referente às emissões de 
bilhetes de passagens rodoviários não registrados nos livros próprios, nos exercícios 
de 2003, 2004, 2005 e 2006.

Foram anexados ao processo Certidão de Julgamento, Acórdão nº 217/2009, 
Recurso Voluntário, Auto de Infração nº 2008/001071, levantamentos comparativos 
das saídas registradas com documentário emitido, Boletins Diários de Vendas, 
bilhetes de passagens, relatórios, livros de registros de saídas, Autorizações  de 
Impressões de Documentos Fiscais e Termos de Homologação de AIDF.

          A autuada foi intimada do auto de infração, por via postal, para apresentar 
impugnação ou pagar o crédito tributário reclamado, não comparecendo ao 
processo, tornando-se revel. 
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A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nº 

2009/001569 procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de: R$ 44.913,24, campo 4.11, R$173.815,18, campo 5.11, 
R$ 45.839,42, campo 6.11, R$ 23.449,42, campo 7.11, mais acréscimos legais. 

Ciente da decisão de primeira instância o sujeito passivo apresentou recurso 
voluntário a este conselho, alegando que este procedimento esta em duplicidade 
com o lançamento referente ao processo 2006/6040/501689, que está em Dívida 
Ativa, trata-se do mesmo assunto e que por este motivo este processo deve ser 
julgado improcedente.

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

          O presente crédito tributário foi constituído em substituição ao auto de infração 
nº 2008/001071 (Processo nº 2008/6040/501689), julgado nulo pelo COCRE por ter 
sido utilizada a parte reduzida da base de cálculo (29.4%).

O processo nº 2008/6040/501689 foi julgado pelo COCRE procedente em 
parte, nulificando os itens 4 a 7 e condenando os itens 8 a 10 e está em cobrança na 
Dívida Ativa somente os itens condenados e não os nulificados. 

Ao analisar os autos, verifica-se que a base de cálculo para as operações 
internas de serviços de transporte rodoviário de passageiros é de fato 29.41%, 
conforme preceitua o Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto nº 462/97, 
vigente à época dos fatos geradores dos tributos (2003 a 2006).

Art. 23 Ressalvados os casos expressamente 
previstos em regulamento, a base de  cálculo do ICMS 
em relação ao valor da operação ou prestação, nas 
seguintes hipóteses, será de:

(..)

XXXIV – 29.41% nas prestações internas de serviços 
de transporte rodoviário de passageiros, inclusive 
alternativo, observado os §§ 14, 27 e 36 (Leis 1.303/02 
e 1.376/03); (Redação dada pelo Decreto 2.306, de 
20.12.04).

Os levantamentos comparativos de saídas e demais documentos anexados 
aos autos comprovam os ilícitos descritos na inicial, uma vez que o contribuinte 
deixou de registrar bilhetes de passagens rodoviários, incorrendo na omissão de 
recolhimento do ICMS.
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Diante do exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento, voto 
para confirmar a decisão de primeira instância, e julgo procedente o auto de infração 
nº 2009/001569 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
nos valores de R$ 44.913,24 (quarenta e quatro mil, novecentos e treze reais e vinte 
e quatro centavos), R$ 173.815,18 (cento e setenta e três mil, oitocentos e quinze 
reais e dezoito centavos), R$ 45.839,42 (quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta e 
nove reais e quarenta e dois centavos), e R$ 23.449,42 (vinte e três mil, 
quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos), referentes aos 
campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais acréscimos legais

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
15 dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


