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RESUMO 
 
 
 
 

Este trabalho monográfico objetiva demonstrar a incidência do ICMS sobre as 

prestações de serviços de transporte de passageiro, na modalidade de fretamento de veículos 

de passageiros, em face da previsão contida na Constituição Federal e na Lei Complementar 

87/96 e na Lei Ordinária Estadual n.º 7.014/96, em face da dúvida advinda da semelhança 

dessa modalidade de prestação de serviço de transporte de passageiros com a figura da 

locação de bens móveis, hipótese de incidência do tributo municipal – ISS, prevista no item 

79 do Decreto-lei n.º 406, de 31.12.68, em art. 8º, com a redação que lhe foi dada pela Lei 

Complementar n.º 56, de 15.12.87. Para tanto são apresentadas as competências tributárias 

descritas na Constituição Federal; as hipóteses de incidência do ICMS e do ISS; a natureza 

jurídica do contrato de transporte de pessoas e do contrato de locação, bem como as 

conclusões sobre a questão formulada. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
 
1.1. Tema e problema.  
 

Delimitando as áreas de competência tributária, a Constituição Federal de 1988, 

atribuiu aos Estados membros e ao Distrito Federal a aptidão para instituir o Imposto sobre a 

Circulação de Mercadorias e Serviços de comunicação e transporte interestadual e 

intermunicipal – ICMS (CF, art. 155, inciso II), assim como atribuiu aos Municípios a aptidão 

para instituir o Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza – ISS (CF, art. 156, inciso III). 

 

Pela redação dos dispositivos constitucionais acima citados, verificamos que, em 

face da competência tributária que lhes foi outorgada pela Carta de 1988, os Municípios são 

livres para instituir o Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza - ISS, com exceção 

daqueles de competência dos Estados e do Distrito Federal, quais sejam, os serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 

 

Este trabalho tem como tema a incidência do ICMS sobre as prestações de serviços 

de transporte de passageiro, na modalidade de fretamento veículos de passageiros, em face da 

previsão contida na Constituição Federal e na Lei Complementar 87/96 e na Lei Ordinária 

Estadual nº 7.014/96. 

 

O problema consiste na semelhança dessa modalidade de prestação de serviço de 

transporte de passageiros com a figura da locação de bens móveis, hipótese de incidência do 

tributo municipal – ISS, prevista no item 79 do Decreto-lei nº 406, de 31.12.68, em art. 8º, 

com a redação que lhe foi dada pela Lei Complementar nº 56, de 15.12.87. 
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Desta forma, a questão polêmica que pretendemos enfrentar nesta monografia é a 

seguinte: O fretamento de veículo para transporte de pessoas consiste em hipótese de 

incidência do ICMS ou do ISS? 

 
 
1.2. Objetivo e justificativa 
 
 

Inicialmente, pretendemos evidenciar as áreas de competência tributária 

disciplinada na Constituição Federal de 1988, em especial, a competência dos Estados e do 

Distrito Federal para instituir do ICMS e a competência dos Municípios para instituir o ISS. 

No segundo momento, analisaremos as hipóteses de incidência do ICMS e do ISS previstas na 

legislação tributária. Posteriormente, conceituaremos o que vem a ser serviço de transporte de 

pessoas e a locação de bens móveis.  

 

Para respondermos a questão apresentada, demonstraremos qual a natureza jurídica 

do contrato de fretamento de veículo para transporte de pessoas, evidenciando, assim, a 

imposição tributária que estará sujeito. 

 

A solução dessa questão é de relevância para os Estados e o Distrito Federal, que 

possuem a competência tributária para cobrança do ICMS sobre a prestação de serviço de 

transporte interestadual e intermunicipal, transporte este cargas, valores ou de pessoas, 

considerando que diversas empresas que atuam no ramo de prestação de serviço de transporte 

regular de passageiros, como linhas autorizadas pelas agências e departamentos reguladores, 

têm optado pelo recolhimento do ISS quanto celebram contratos de fretamento de veículo 

para transporte de pessoas, não vinculados a linhas regulares, considerando que não raras 

vezes o intitulam de “Contrato de locação de veículo”. Há, também, empresas que atuam 

apenas no segmento de mercado de fretamento de veículos para transporte de pessoas para 

empresas e particulares. 

 

Cabe ressaltar, que os Fiscos Municipais diante da documentação apresentada pelas 

empresas têm exigido, via autuação fiscal, o recolhimento do ISS sobre os referidos contratos, 

por entender que se trata de locação de bens móveis, hipótese de incidência prevista no item 

79 da Lista de Serviços. 
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A questão ganha maior relevância, ainda, após o Supremo Tribunal Federal declarar 

incidentalmente a inconstitucionalidade da cobrança do ISS sobre a locação de bens móveis, 

no julgamento do Recurso Extraordinário nº 116.121-3/SP, interposto por uma empresa de 

locação de guindastes. 

 

Até a presente data, não há decisão dos tribunais superiores quanto a esse conflito 

de competência tributária entre os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em relação aos 

contratos de fretamento de veículo. Destarte, caso seja considerado um contrato de locação de 

bem móvel, esse negócio jurídico suportaria uma carga tributária menor, considerando que 

carga tributária do ICMS é maior que a do ISS, ou mesmo ficaria livre de qualquer ônus 

tributário, considerando que a posição do Supremo Tribunal Federal declarada em matéria 

semelhante sinaliza nesse sentido. 

 
 
1.3. Procedimentos metodológicos 
 

Para o aprofundamento do tema escolhido, necessário foi explorar certas fontes de 

informação que atuaram na pesquisa de forma relevante. 

 

Inicialmente, consultamos sistematicamente as obras que contêm, em si mesmas, 

referências e bibliografias, ou seja, os manuais suscetíveis de se referirem a questões que 

dizem respeito ao tema escolhido (doutrina). Posteriormente, pesquisamos a legislação, a 

jurisprudência e as bibliografias sistemáticas ou críticas substanciais contidas em certas 

revistas jurídicas especializadas. 

 

Esse método de trabalho nos permitiu aprofundar suficientemente a questão 

problema proposta, possibilitando definições com precisão dos principais aspectos que serão 

abordados, assim como nossas conclusões. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

2. EMBASAMENTO TEÓRICO 
 
 
2.1. A Constituição Federal e as competências tributárias 
 
 

A Carta Constitucional brasileira ao disciplinar o sistema tributário nacional - 

artigos 145 a 162 – contempla normas que expressam princípios tributários e limitações ao 

poder de tributar, regramentos de partilha do produto da arrecadação do impostos entre as 

pessoas políticas da Federação, além de normas que dizem respeito a repartição das 

competências tributárias entre a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. 

 

Constatamos que o Constituinte brasileiro adotou a técnica de prescrever, de modo 

exaustivo, as áreas dentro das quais as pessoas políticas podem exercitar a tributação, 

consubstanciando, desta forma, um sistema rígido de distribuição de competências tributárias. 

Rígidos são “os sistemas nos o legislador ordinário de quase nenhuma opção dispõe, visto 

como a Constituição estabelece o disciplinamento completo, trançando as normas essenciais 

do sistema”.1

 

Este fato nos conduz a conclusão de que os fundamentos do Direito Tributário 

brasileiro estão arraigados na Constituição. Assim como o Direito Tributário posto na 

Constituição deve, antes de tudo, merecer as primícias dos juristas e dos operadores do 

Direito, pois é o texto fundante da ordem jurídico-tributária.2

 

                                                           
1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário, 5ª ed., Rio de Janeiro: Editora Forense,  1992, p. 
172. 
2 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro,: Editora Forense 1999, p. 45. 
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Portanto, para examinarmos a questão da competência tributária, isto é, a aptidão 

jurídica para criar in abstract tributos, descrevendo legislativamente suas hipótese de 

incidência, devemos nos concentrar na espera constitucional. 

 

Têm competência tributária, no Brasil, as pessoas políticas, ou seja, a União, os 

Estados, os Municípios e o Distrito Federal. A Constituição delimitou o campo tributável e 

atribuiu, em caráter privativo, uma de suas partes a esses entes políticos, que só podem criar 

“in abstract", se ficarem dentro das faixas de tributárias exclusivas que a Carta Magna lhes 

outorgou. 

Como bem observa o professor Roque Antonio Carrazza, "as normas 

constitucionais que discriminam competências tributárias encerram duplo comando, a saber: 

a) habilitam a pessoa política contemplada – e somente ela – a criar o tributo; e b) proíbem as 

demais a fazê-lo".(Curso de Direito Constitucional Tributário, 12ª ed, São Paulo: Malheiros 

editores., 1998, p. 335). 

 

No que se refere aos impostos – tributos não vinculados a uma atuação estatal, os 

Estados são competentes para criar os impostos mencionados no art. 155, I a III, da 

Constituição Federal (impostos sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens 

ou direitos, sobre operações relativas à circulação de mercadorias, sobre a propriedade de 

veículos automotores). 

 

O Distrito Federal, dentro de seu território, pode criar os impostos estaduais ( art. 

155, caput, da CF) e, também, os municipais ( art. 147, in fine, da CF). 

 

Os Municípios brasileiros estão autorizados a criar os impostos referidos no art. 

156, I a III da Constituição Federal - Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, 

sobre transmissões intervivos, por ato oneroso, de bens imóveis, sobre serviços de qualquer 

natureza. 
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Por fim, a União pode criar os impostos previstos no art. 153, I a VII da 

Constituição Federal (impostos sobre a importação, sobre a exportação, sobre a renda e 

proventos de qualquer natureza, sobre produtos industrializados).  

 

Ademais, a União, no que se refere a impostos, possui a chamada competência 

impositiva residual, que lhe foi outorgada pelo art. 154, I, da vigente Constituição. Essa 

competência impositiva só pode ser exercida através de lei complementar, desde que não 

invada os campos impositivos estadual, municipal e distrital, assim como respeitando os 

limites ao poder de tributar consagrados na própria Constituição. 

 
 

2.2. Da suposta autonomia do Direito Tributário 
 

Ao iniciarmos o estudo do ICMS e do ISS, observamos que não poderíamos fazer 

uma análise desses tributos sem considerarmos outros institutos, principalmente os de teoria 

geral do direito, de direito constitucional e de direito civil, visceralmente ligados a eles. 

 

A unidade de nosso sistema jurídico possui caráter absoluto, uma vez que, 

definitivamente, não há como olvidarmos de outros institutos para o estudo em análise, 

inexistindo autonomia científica do direito tributário, ou seja, releva-se, cada vez mais, o 

princípio da unidade do sistema, pelo qual o direito tributário está visceralmente ligado a todo 

o universo de regras jurídicas em vigor, não podendo dispensar, nas suas construções, 

qualquer delas, em que pese o predomínio de algumas.3

 

Corroborando essa assertiva, dispõe o art.110 do CNT, in verbis: "A lei tributária 

não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de 

direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela constituição Federal, pelas 

constituições dos estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, 

para definir ou limitar competências tributárias". 

 

Inexistem, pois, fronteiras entre o direito tributário e outras normas, quer de direito 

constitucional, administrativo, civil, comercial etc., podendo aquelas buscar seu fundamento 

de validade em qualquer dessas prescrições, que de forma direta ou indireta, sempre que 
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forem necessárias para integrar o conteúdo, o sentido e o alcance das primeiras ou para 

explicitar os efeitos jurídicos delas decorrentes. Por isso, tem-se como absurda a pretensa 

autonomia do direito tributário quanto descabida é a discussão a respeito da privacidade dos 

ramos do direito.4

 

A ordenação jurídica é una e indecomponível, sendo impossível conhecer regras 

isoladas. Seria ignorar o próprio sistema. 

 

Assim, a abordagem do tema exigiu a incursão por diversos institutos de direito 

civil e da teoria geral do direito, pois neles é que estão fixados os conceitos de contrato e de 

obrigações, sem os quais a compreensão da matéria tornar-se-á mais difícil, razão pela qual 

serão relembradas, ainda que rapidamente. 

 
2.3. O ICMS. Competência tributária. Hipóteses de incidência.  

 

O ICMS é um imposto de competência estadual e distrital, ou seja, os Estados e o 

Distrito Federal, mediante lei ordinária, podem instituí-lo. Essa competência estadual e 

distrital está genericamente prevista no art.155, II, da Constituição Federal, que estatui: 

 
“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 

(...) 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações, ainda que as operações e as prestações 

se iniciem no exterior;” 

 

Por outro lado, há situações nas quais a União também pode criar esse imposto, seja 

nos Territórios (se voltarem a ser criados), seja em todo território nacional quando na 

eminência ou no caso de guerra externa. A competência excepcional da União está prevista no 

art. 147, da Constituição Federal, que estatui: "Competem à União, em Território Federal, os 

impostos estaduais, se o Território não for dividido em Municípios, cumulativamente, os 

impostos municipais; ao Distrito federal cabem os impostos municipais". Como também no 

art.154, II, que estatui  "na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, 

compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão supridos, 
                                                                                                                                                                                     
3 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 13ªed, São Paulo: Editora Saraiva, 1998, p.15. 
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gradativamente, cessadas as causas de sua criação". São duas hipóteses excepcionalíssimas, 

mas que não infirmam a assertiva de que a União também desfruta de competência legislativa 

para criar o ICMS.5  

 

São hipóteses de incidência do ICMS as operações relativas à circulação de 

mercadorias, envolvendo negócio jurídico mercantil; as prestações de serviços de transporte 

interestadual ou intermunicipal (excluídos os municipais sujeitos ao ISS) e as prestações 

onerosas de serviços de comunicação.  

 

O professor Roque Carrazza faz a seguinte crítica quanto à opção do legislador 

constituinte de albergar numa só sigla (ICMS), hipóteses de incidência distintas: 

 
"A fórmula adotada pela Constituição de 1988, de aglutinar impostos diferentes debaixo do 
mesmo rótulo (ICMS), além de não ser o mais louváveis, sob o aspecto técnico, está, na 
prática, causando grandes confusões. De fato, o legislador ordinário, nem sempre afeito à 
melhor técnica, tem com freqüência, dispensado o mesmo tratamento jurídico aos distintos 
fatos econômicos que o imposto pode alcançar." (CARRAZZA, 1999,p.30). 

 

Observa, ainda, o ilustre professor, que não há como o dispensar o mesmo 

tratamento jurídico às operações relativas à circulação de mercadorias que envolvem 

obrigações de dar e às operações de prestações de serviços que envolvem obrigações de 

fazer. Concluindo, contudo, que embora estes impostos não se confundam, possuem um 

núcleo central comum, que permite que sejam estudados conjuntamente, pois todos devem 

obedecer ao regime da não-cumulatividade. 

 

Divergindo deste posicionamento, o professor Sacha Calmon afirma que não são 

três impostos, mas um só, sobre a circulação de mercadorias e serviços específicos, pois a 

não-cumulatividade os interliga. Somente o transporte de pessoas pode se constituir em 

subimposto. Argumenta, ainda, que o IVA na Europa abrange os serviços de profissionais 

liberais e construção civil e a doutrina jamais o considerou uma miríade de impostos. 

 

A Lei Complementar n.º 87, de 13.09.1996, é hoje o texto básico que regra o ICMS, 

de observância obrigatória pelos Estados-Membros e pelo Distrito Federal.  

                                                                                                                                                                                     
4 CARVALHO, Paulo de Barros. Obra citada, p.16-17. 
5 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 5ª ed, São Paulo Malheiros Editores: 1999, p. 30. 
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O art. 2º coloca em evidência as hipóteses de incidência do ICMS: 
 

"Art. 2.º -  O imposto incide sobre: 

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de 

alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares; 

II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por 

qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores; 

III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, 

inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a 

ampliação de comunicação de qualquer natureza; 

IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não 

compreendidos na competência tributária dos Municípios; 

V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao 

imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei complementar 

aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual.  

§ 1º O imposto incide também: 

I - sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, por pessoa física ou 

jurídica, ainda quando se tratar de bem destinado a consumo ou ativo permanente do 

estabelecimento; 

II - sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no 

exterior; 

III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, inclusive 

lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando 

não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações 

interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente." 

 

De acordo com a Lei Complementar n.º 87/96 são fatos geradores do ICMS o início 

da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de 

pessoas, bens, mercadorias e valores; ou a utilização por contribuinte, de serviço cuja 

prestação se tenha iniciado em outro Estado e não esteja vinculado a operação ou prestação 

subsequente (artigos 2.º, II, e 12, V e XIII); bem como o ato final do transporte iniciado no 

exterior, no caso de serviço prestado no exterior, ou cuja prestação se tenha iniciado no 

exterior (artigos 2.º, II e 12, VI). 

 

Nesse mesmo sentido, a Lei do Estado da Bahia n.º 7.014/96, traz em art. 2º as 

hipóteses de incidência desse imposto estadual: 
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“Art. 2º. O ICMS incide sobre: 

I - a realização de operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o 

fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por bares, restaurantes, hotéis e 

estabelecimentos similares, incluídos os serviços prestados; 

II - o fornecimento de mercadoria com prestação de serviços: 

a) não compreendidos na competência tributária dos Municípios; 

b) sujeitos ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, quando 

a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual; 

III - a entrada, no território deste Estado, decorrente de operação interestadual, 

de energia elétrica, de petróleo e de lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos 

derivados de petróleo, quando não destinados a comercialização, industrialização, 

produção, geração ou extração; 

IV - a entrada ou a utilização, conforme o caso, efetuada por contribuinte do 

imposto, de mercadoria, bem ou serviço, em decorrência de operação interestadual ou de 

serviço cuja prestação tenha sido iniciada em outra unidade da Federação, quando a 

mercadoria ou bem forem destinados ao seu uso, consumo ou ativo permanente ou quando 

o serviço não estiver vinculado a operação ou prestação subseqüentes; 

V - a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior por pessoa física ou 

jurídica, mesmo quando se tratar de bem destinado ao seu uso ou consumo ou ao ativo 

permanente do estabelecimento, bem como a aquisição ou arrematação em licitação 

promovida pelo poder público de mercadoria ou bem importada do exterior e apreendida ou 

abandonados; 

VI - a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por 

qualquer via ou meio, inclusive gasoduto, oleoduto e aqueduto, de pessoas, bens, 

mercadorias ou valores; 

VII - a prestação onerosa de serviços de comunicação, por qualquer meio, 

inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a 

ampliação de comunicação de qualquer natureza; 

VIII - o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no 

exterior." 

 

Dentre as hipóteses de incidência do ICMS, interessa ao presente estudo as 

prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, previstas no inciso II do 

art. 2º da Lei Complementar n.º 87/96 e no inciso VI do art. 2º da Lei Estadual n.º 7.014/96, 

que passaremos a discorrer. 
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2.4. O ICMS sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal. 
 

 

O ICMS incide sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal, conforme o já citado art. 155, II da CF: "Compete aos Estado e ao Distrito 

Federal instituir imposto sobre ...prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal...". Esse imposto, ora da competência dos Estados e do Distrito Federal, 

descende do antigo Imposto sobre Serviços de Transporte Rodoviário - ISTR, cuja 

competência pertencia a União. 

 

Ademais, a Constituição, ao reservar aos Estados e ao Distrito Federal o ICMS 

sobre alguns serviços (os serviços de transporte interestadual e intermunicipal, bem como os 

serviços de comunicações) anulou, parcialmente, a regra geral que atribui aos Municípios a 

aptidão para instituir "impostos sobre serviços de qualquer natureza" (art. III, da CF). 

Contudo, só é deferido, aos Estados e ao Distrito Federal, criar imposto sobre prestações de 

serviços de transporte interlocais (interestaduais ou intermunicipais), sendo a prestações de 

serviços de transporte municipais, ou seja, aqueles cujo trajeto estiver contido no território de 

um único Município, encontram-se no campo de incidência do imposto municipal. Assim, os 

legisladores estaduais (ou distrital) e municipais ao instituírem o ICMS e o ISS, 

respectivamente, precisam observar fielmente os marcos constitucionais, sob pena de seus 

trabalhos invadirem competência alheia.  

 

O ICMS incide sobre o serviço de transporte interestadual e intermunicipal e não 

ao simples transporte intermunicipal e interestadual. Portanto, não pode ser objeto desse 

imposto o auto transporte (de pessoas ou de cargas), como na transferência de bens entre 

estabelecimentos da mesma empresa, bem como aquele sem significação econômica, como o 

serviço filantrópico, o familiar, o de mera cortesia etc. Assinala Roque Carrazza que "o 

mesmo se dá com o serviço de transporte interestadual ou intermunicipal em que o empregado 

presta ao ser empregador (com v.g. motorista da empresa de ônibus ou empresa 

transportadora)”. Tal serviço, ademais de se desenvolver com um vínculo de subordinação, 

está fora do comércio"6. Frise-se que o fato gerador, como deixado claro pela norma jurídica, 

                                                           
6 Roque Carrazza, obra cit. p. 122. 
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é o serviço de transporte, e não o transporte em si. Por óbvio, não há incidência do imposto 

quando tem-se mero transporte; por conseqüência lógica, é possível traçar como requisito para 

a incidência do ICMS sobre transporte de passageiros, bens, mercadorias ou valores a 

onerosidade para o seu beneficiário, sem o que não se teria serviço, no sentido que a norma 

atribui ao vocábulo juridicamente falando, o transporte gracioso não constitui serviço. 

 

Por outro lado, tanto os serviços de transporte interestadual e intermunicipal de 

passageiros, quanto os serviços de transporte interestadual e intermunicipal de bens, 

mercadorias e valores são tributáveis. Segundo Sacha Calmon Navarro Coelho, em análise ao 

art.155, II da Carta Magna, conclui-se que: "serviço de transporte interestadual é o que é 

prestado entre Estados, isto é, inicia-se dentro dos limites territoriais de um Estado e encerra-

se dentro dos limites de outro Estado", ainda conclui que, "serviço de transporte 

intermunicipal é o que é prestado entre Municípios, isto é, inicia-se dentro dos limites 

territoriais de um Município e encerra-se dentro dos limites territoriais de outro Município do 

mesmo Estado".7 Os termos interestadual e intermunicipal utilizados na norma jurídica 

referem-se a traslados entre Estados e entre Municípios, respectivamente, vale dizer que 

limitariam a incidência a trajetos que se iniciem em um Estado e termine em outro ou que se 

iniciem em um Município e terminem em outro; a tal argumento, poder-se-ia acrescentar que 

se o legislador constituinte desejasse incluir serviços de transporte internacional, tê-lo-ia feito 

de forma expressa. 

 

Retomando, o ICMS sobre serviços de transporte interestadual e intermunicipal 

inclui tanto o deslocamento de pessoas, como o de qualquer objeto (sólido, líquido ou 

gasoso). Incide, portanto, sobre o serviço de transporte de passageiros, de cargas, de valores, 

de mercadorias etc, bastando que o serviço seja objeto de contratação autonomamente 

considerada. Entendendo-se por transporte aquele realizado por vias terrestre (de superfície ou 

subterrâneo), aérea, marítima, lacustre, fluvial ou hidroviária. O serviço de transporte pode ser 

prestado por qualquer tipo de veículo: automóvel, caminhonete, caminhão, barco, avião, 

inclusive oleoduto, encanamentos diversos, esteiras rolantes, containeres, veículos a tração 

animal etc.8  

 

                                                           
7 CALMON, Sacha. Comentários a Constituição de 1988 - Sistema Tributário, 7ª ed. Forense, p. 132. 
8 PONTES DE MIRANDA, F.C. Comentários à Constituição de 1967. São Paulo: Ed.RT, 1973, vol.II, p.484. 
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Os serviços de transporte interestadual e intermunicipal tributados pelo ICMS são 

em princípio, os prestados em regime de direito privado (por particulares, por empresas 

privadas, por empresas públicas ou por sociedades de economia mista) que não se confundem 

com aqueloutros, ditos serviços públicos, submetidos, em sua prestação, a regime jurídico 

diverso (CARRAZZA, 1991, p.19). O referido autor ressalta que "o serviço público, em 

princípio, escapa ao ICMS, nos expressos termos do art 150, VI, a, da CF", que estabelece o 

seguinte impedimento: "... é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios instituir imposto sobre: patrimônio, renda ou serviços uns dos outros". Ocorre, 

todavia, que a própria Carta Constitucional equipara ao serviço privado, para fins de 

tributação, o serviço público quando ocorrer remuneração do serviço mediante 

contraprestação dos usuários (art. 150, § 3º da CF). Desta forma, não ficará a salvo da 

tributação por via de ICMS o serviço de transporte de passageiro intermunicipal ou 

interestadual prestação de serviço por empresa concessionária ou permissionária.  

 

Convém frisar, mais uma vez, que para pertencer ao campo de incidência dos 

Estados e do Distrito Federal, a prestação de serviço de transporte interestadual e 

intermunicipal precisa ser posta, em caráter negocial, à disposição de terceiros com a 

contraprestação destes, como bem argumenta o Professor Roque Carrazza: 

 
"Para estar inserta no campo tributável dos Estados e do Distrito Federal, a prestação de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal precisa ser posta, à guisa de negócio 
ou profissão, à disposição de terceiros (com a contraprestação destes). Pouco importa se o 
serviço está posto à disposição de todos os interessados, ou venha contratado por uma 
pessoa, que definirá trajeto, remuneração, tipo de veículo a ser utilizado pela empresa 
prestadora do serviço. Em ambos os casos o ICMS poderá ser exigido". (CARRAZZA, 
1999, p.121). 

 

Dito isto, podemos concluir que no caso do ICMS sobre os serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal o principal aspecto que caracteriza a incidência é a 

circunstância de uma pessoa prestar, a terceiro, um serviço de transporte interestadual ou 

intermunicipal, com conteúdo econômico e sob regime de Direito Privado. 

 

O serviço de transporte pressupõe uma ação humana (obrigações de fazer), que 

resulta em utilidade a outra pessoa. O ICMS deve necessariamente incidir sobre o fato 

material da prestação utilidade em tela. A tributação por meio do ICMS tributa, apenas, a 



 19

prestação do serviço de transporte interestadual e intermunicipal, desconsiderando, assim, a 

relação jurídica (contrato) que a ela sobeja.  

 

Para definir a tributação do ICMS sobre transporte interestadual ou intermunicipal, 

retomando mais uma vez, deve-se ter por hipótese de incidência alguns aspectos como: o fato 

de uma pessoa (física ou jurídica); prestação de um serviço interestadual ou municipal; 

serviço prestado a terceiros; caráter negocial. Caso, o serviço seja, estritamente, municipal 

cabe, então, a tributação via ISS, de competência Municipal (e, em seu território, do Distrito 

Federal). 

 

Caso uma empresa de transporte seja contratada para transportar um objeto ou 

pessoa de um município para outro, sendo que no município de destino ocorra transferência 

de locais (do objeto ou pessoa) até a operação final da transportação, é devido, nessa situação, 

apenas o ICMS. Apesar de ocorrer um transporte dentro do território destinatário, não é 

cabível o ISS, sobre a operação final desse serviço, pois o serviço é caracterizado como um 

único negócio jurídico, ocorrendo, apenas, em etapas. A mesma interpretação deve ser dada 

para prestação de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal de passageiro, quando 

ocorrer a baldeação. Entretanto, caso o serviço comece e termine num único território 

(Município único) é devido, nesse caso, o imposto municipal sobre o serviço de transporte 

(ISS), mesmo que o veículo saia do município em alguns trechos dos percursos. O importante 

é a natureza contratual, ou seja, o objeto do contrato do transporte, que é estritamente 

municipal, nesse último caso. 

 

Outro ponto importante a ser observado na prestação do serviço de transporte 

interestadual ou intermunicipal é o sujeito passivo, que nesse caso de ICMS será o prestador 

(pessoa física ou jurídica) do serviço. O fruidor, contratador, destinatário e outros envolvidos 

nesse tipo de serviço não podem ser considerados sujeito passivo, exceto na condição de 

substituto tributário por determinação legal. 

 

O ICMS em estudo alcança, também, a tributação do serviço de transporte que se 

inicia no exterior, conhecido como serviço de transporte internacional. Nesse caso, a 

competência de tributá-lo também é do Estado onde estiver localizado o estabelecimento 
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destinatário do serviço, pois o art.155, § 2.º , IX , alínea a, da Constituição Federal estatui 

que:  
"(...) 

IX - incidirá, também: 

a) sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, ainda quando se tratar de bem 

destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento, assim como sobre serviço prestado 

no exterior, cabendo o imposto ao estabelecimento destinatário da mercadoria ou do 

serviço;" 

 

A Constituição ao definir a regra  base deste ICMS fez alusão, apenas, às prestações 

de serviços de transporte interestadual ou intermunicipal e , não às prestações de serviços de 

transporte internacional. Assim, estes serviços são imunes ao ICMS. O Professor Carrazza 

entende que "se a Constituição expressamente permite a tributação por via de ICMS quando o 

serviço transmunicipal começa no exterior e termina no Brasil, “a contrario sensu" a veda 

quando o mesmo serviço começa no Brasil e termina no exterior"9. Portanto, quando o 

serviço de transporte, iniciado no Brasil, termina no exterior não é cabível a tributação por via 

de ICMS. O mesmo ocorre quando a empresa contratada realiza o serviço de transporte 

internacional por etapas, ou seja, com transbordo, é imune do ICMS. 

 

Outro aspecto importante a ser analisado no estudo do ICMS sobre as prestações de 

serviço de transporte interestadual e intermunicipal é a base de cálculo. A base de cálculo, 

dessa hipótese de incidência do ICMS, é o preço do serviço de transporte de passageiros 

(valor da passagem) ou de cargas (valor do frete). Entende-se como preço do serviço aquele 

realmente praticado, com a exclusão do valor do pedágio.  

 

A idéia de que a base de cálculo do ICMS deve ser integrada pelo valor do pedágio 

extrapola os limites constitucionais, ferindo a regra-matriz do tributo, que, deste modo, passa 

a incidir sobre grandezas estranhas à materialidade de sua hipótese de incidência. Dito de 

outro modo, desvirtua o arquétipo constitucional deste tributo levando, por via transversa, à 

criação de um outro, diverso daquele cuja competência a carta Suprema reservou aos Estados-

membros e ao Distrito Federal.10

 

                                                           
9 CARRAZZA, Roque Antonio. Op. cit. p. 125. 
10 Idem, p. 127. 
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Por fim, em relação a alíquota  do ICMS sobre as prestações de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal vale ressaltar que só pode ser um percentual sobre o 

preço dos serviços de transporte interestadual ou intermunicipal de passageiros, cargas, bens, 

mercadorias e valores. 

 
 
2.5. Do Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS 

 

A Emenda Constitucional n.18, de 1965 que atribuiu aos municípios competência 

fiscal para decretar o imposto sobre serviços de qualquer natureza não se preocupou em 

atribuir nomes específicos designando os tributos discriminados. Dessa forma, os municípios 

podiam dar nome ao novo imposto, mas também não o fizeram e preferiram com, raras 

exceções, seguir a nomenclatura utilizada pela legislação maior, isto é, “imposto sobre 

serviços de qualquer natureza”. Para Bernardo Ribeiro de Moraes o nome mais adequado 

seria Imposto Municipal de Serviços, pois “imposto” indica figura fiscal diferente de Taxa ou 

da contribuição de melhorias; “municipal” denota a área de competência do tributo; “de 

serviços” indica a base econômica sobre a qual recai o tributo. Na prática adotou-se a 

nomenclatura Imposto Sobre Serviços, ou ISS. Essa denominação não dá uma idéia exata da 

estrutura do imposto, mas indica ser o ISS um imposto que recai sobre serviços. O objeto 

sujeito à tributação é o serviço, a prestação de serviço11. 

 

Nesse mesmo sentido, a Constituição Federal de 1988, delimitando as áreas de 

competência tributária, atribui aos Municípios a aptidão para instituir o Imposto sobre 

Serviços de qualquer natureza - ISS. Estabelece o artigo 156, inciso III, da Constituição 

Federal, com redação que foi atribuída pela Emenda Constitucional n.º 3, de 17.03.93, "in 

verbis": 
"Art.156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 

(...) 

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em 

lei complementar." 

 

                                                           
11 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Doutrina e Prática do Imposto sobre Serviços. São Paulo, Editora Revista dos 
Tribunais, 1984, p. 73. 



 22

Pela redação do dispositivo constitucional supra transcrito, verificamos que, em 

face da competência tributária que lhes foi outorgada pela Carta de 1988, os Municípios são 

livres para instituir o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS, com exceção 

daqueles de competência dos Estados e do Distrito Federal, quais sejam, os serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Ademais, os serviços tributados 

pelo ISS devem vir definidos em lei complementar, tendo em vista a expressa determinação 

constitucional. 

 

Examinando o objeto do ISS, para um conhecimento do seu substrato econômico-

financeiro, aproveitando a lição de Bernardo Ribeiro de Moraes, podemos observar ser o 

imposto que recai sobre circulação e sobre serviços de qualquer natureza. Esta é a perspectiva 

econômica (objeto) do ISS, contemplando os fatos submetidos ao imposto em seu significado 

originário, antes da norma jurídica. 

 

O ISS é um imposto que recai sobre a circulação sobre a circulação de serviços, 

sobre a circulação de bens imateriais. Bernardo Ribeiro de Moraes explica as afirmações 

acima dizendo que a base de cálculo do ISS é o “preço do serviço”, elemento que não existe 

na produção, mas que aparece na circulação. Acrescenta que o contribuinte do ISS é o 

prestador de serviço, o que indica uma capacidade contributiva em razão de um fornecimento 

de serviço a terceiro, mediante remuneração. Isso se dá na fase de circulação de riquezas12. 

Desta forma, o ISS é um imposto sobre serviços de qualquer natureza, um imposto que recai 

sobre bens imateriais que circulam. Grava a venda de serviços de qualquer forma ou espécie, 

bem imaterial, desde que atendido os pressupostos legais do tributo. 

 

Os traços característicos da hipótese de incidência do ISS são que a atividade deve 

ser praticada por empresa ou profissional autônomo e também que a atividade consiste na 

prestação de serviço de qualquer natureza, desde que tais serviços não estejam delineados na 

competência tributária da União ou dos Estados, e constem da lista de serviços baixada pela 

lei complementar. 

 

A atividade prestada por empresa ou profissional autônomo é um dos 

pressupostos legais da hipótese de incidência tributária relativamente ao ISS. E é exatamente 
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o cumprimento à exigência que a atividade seja prestada por empresa ou profissional 

autônomo que importa para o nascimento da obrigação. Por se tratar de um dos pressupostos 

legais é necessário uma correta identificação tanto de profissional autônomo quanto de 

empresa e para isso utilizaremos a conceituação exposta por Bernardo de Moraes, que 

classifica como profissional autônomo "a pessoa física que habitualmente e sem 

subordinação jurídica ou dependência hierárquica, presta atividade remunerada". E 

classifica como empresa "quando uma ou várias pessoas criam uma unidade econômica 

organizada que, mediante utilização de homens e capital, com um ou vários estabelecimentos, 

organizados e vinculados entre si, objetiva uma finalidade lucrativa". 13

 

Outro pressuposto legal da hipótese de incidência relativa ao ISS é a existência de 

prestação de serviços, os quais não estejam compreendidos na competência tributária da união 

ou dos Estados e sejam definidos em lei complementar. O ISS recai sobre serviços de 

qualquer natureza, abrangendo inúmeras atividades relacionadas com a circulação de bens 

imateriais. A quem presta serviços, com autonomia, está vendendo bens imateriais, está 

vendendo serviços 

 

Observamos que ao declarar que compete aos municípios instituir imposto sobre 

serviço de qualquer natureza, não compreendidos na competência tributária da União ou dos 

Estados, definidos em lei complementar, o legislador estabelece claramente os limites em 

relação aos serviços alcançados pelo ISS, ou seja, não estarem compreendidos na competência 

tributária da união ou dos Estados e serem definidos por lei complementar. 

 

Entre os elementos essenciais do fato gerador do ISS podemos citar: a efetividade 

do serviço; a autonomia; a habitualidade e a finalidade lucrativa. A falta de qualquer um 

desses elementos implica no impedimento de incidência do ISS. 

 

Para que ocorra a incidência do ISS é necessária a efetiva prestação do serviço, a 

venda efetiva de um bem imaterial. É necessário também que o serviço seja prestado com 

autonomia ou em nome próprio, sem vínculo algum de subordinação empregatícia. Outra 

exigência é em relação à habitualidade na prestação de serviços, pois esta prestação deve ser 

                                                                                                                                                                                     
12  MORAES, Bernardo Ribeiro de. Obra citada, p. 80. 
13 Idem, p. 93. 
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habitual, com idéia de atividade permanente e de reprodução continuada. Por fim interessa ao 

ISS a prestação de serviço como circulação econômica, oriunda da venda ou oferecimento à 

venda. 

Dentre os elementos acidentais, ou seja, aqueles que não são essenciais na 

caracterização da hipótese de incidência do ISS, podemos citar: estabelecimento fixo; 

resultado econômico positivo e atendimento de determinadas exigências legais, 

regulamentares ou administrativas. 

 

A caracterização de incidência do ISS independe de necessidade de 

estabelecimento ou localização fixa. A ausência de resultado econômico positivo, ou seja, de 

lucro não descarta a necessidade de pagamento do ISS, apesar do mesmo ter por base de 

cálculo o preço do serviço. Para a concretização da hipótese de incidência em relação ao ISS, 

o atendimento, pelo contribuinte de certas exigências legais, regulamentares ou 

administrativas é irrelevante, desde que atenda aos requisitos da hipótese de incidência do 

ISS. 

 

O ISS é um tributo não vinculado. É um imposto e sendo assim se apresenta como 

uma prestação compulsória, exigida pelo poder público, independentemente de qualquer 

atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Assim, o ISS detém as mesmas 

características inerentes a qualquer imposto, como por exemplo: é uma receita derivada, 

obtida do patrimônio do particular pelo uso da soberania de que é detentor o Estado; é uma 

receita pecuniária, é uma prestação satisfeita pelo contribuinte em dinheiro ou, nos termos do 

Código Tributário Nacional; é uma prestação compulsória, ou seja, o contribuinte paga o 

imposto em decorrência de obrigação legal, nascida da lei; é uma prestação unilateral, não há 

contra prestação determinada no imposto,o que significa que não se exige ao poder público 

uma prestação específica em favor do contribuinte; é uma prestação que pode ser exigida com 

finalidade fiscal ou extra fiscal,ou seja, o ISS pode ser exigido com finalidade de obtenção de 

numerário, função financeira ou fiscal, ou função econômica ou social. 

 

Ressaltamos, ainda, que o ISS, assim como os demais impostos, não pode 

desobedecer, dentre outros, os seguintes princípios constitucionais: o princípio da estrita 

legalidade, princípio da anterioridade, e o princípio da igualdade. Em relação ao princípio da 

legalidade devem-se observar algumas regras tais como: o Poder Legislativo é o único titular 
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da competência fiscal, o imposto só vai existir se criado por lei e nos limites nela previstos. A 

lei fiscal deve conter os elementos essenciais do imposto e a lei tributária não pode ter efeito 

retroativo. Tratando do princípio da anterioridade o mais importante é a necessidade da 

existência de lei tributária no exercício anterior a vigência da lei que o criou ou majorou. Já 

no princípio da igualdade tributária deve existir um tratamento da lei tributária igual para 

todos os iguais, isto é, para todos que se encontram nas mesmas condições e circunstâncias. 

 

Para finalizar podemos dizer, mais uma vez, que o ISS é um imposto de 

competência privativa dos municípios e a arrecadação também é exclusiva dos municípios. 

Cabe aos municípios editar as leis sobre o ISS, devendo, no entanto, respeitar os limites 

existentes nas leis de grau superior. Por outro lado, como apregoa o Professor Bernardo 

Ribeiro, não podem os Municípios abandonar sua competência tributária relativa ao ISS, pois 

se o fizessem estariam destruindo a sua fonte vital de autonomia e, evidentemente, ficarão 

dependentes dos Estados e da União quebrando assim o sistema de independência existente 

entre eles14. 

 
 
2.6. Obrigação de dar e obrigação de fazer 

As obrigações de dar subdividem-se em obrigações de dar coisa certa e de dar coisa 

incerta. Sílvio Rodrigues a conceitua da seguinte forma: “A obrigação de dar consiste na 

entrega de alguma coisa, ou seja, na tradição de uma coisa pelo devedor ao credor” 15. 

 

Na distinção entre obrigações de dar coisa certa e de dar coisa incerta o que muda é o 

enfoque do objeto da prestação, uma vez que na obrigação de dar coisa certa o objeto é 

determinado e considerado diante da sua individualidade, já na obrigação de dar coisa incerta 

o objeto está determinado em relação ao seu gênero e à quantidade. A distinção entre a 

obrigação de dar coisa certa e de dar coisa incerta termina no momento da escolha anterior ao 

adimplemento transformando a obrigação de dar coisa incerta em de dar coisa certa. 

 

Segundo a classificação de Orlando Gomes “São positivas as prestações consistentes 

em um ou vários atos do devedor”. Acrescenta ele: “Subdividem-se em prestações de coisas e 

                                                           
14 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Obra citada, p. 152. 
15 RODRIGUES, Silvio. Das Obrigações, 30ºedição, 2002,v.2,.p.19. 
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prestações de fatos. Constituem objeto respectivamente, das obrigações de dar e de fazer” 16. 

O referido autor, ainda enfatiza que, “as prestações de coisas consistem na entrega de um 

bem, seja para lhe transferir a propriedade, seja para lhe ceder a posse, seja para restituí-la, e 

que as prestações de fatos consistem em atividade pessoal do devedor” 17. Acrescentando, 

ainda, que "comumente as prestações de coisas e de fatos misturam-se, devendo ser observada 

a predominância de uma sobre a outra para uma correta classificação".18

 

Por outro lado, a distinção entre as obrigações de dar e as de fazer deve ser observada 

em relação ao interesse do credor. Observa-se que nas obrigações de dar o que interessa ao 

credor é a coisa que lhe deve ser entregue, pouco lhe importando a atividade do devedor para 

realizar a entrega. Nas obrigações de fazer, ao contrário, o fim é o aproveitamento do serviço 

contratado. 

 

Com relação ao seu cumprimento, na obrigação de fazer o credor não pode exigir que 

a prestação seja satisfeita coativamente, já que implicaria no desrespeito à liberdade ou outros 

direitos personalíssimos do devedor. A obrigação de fazer transforma-se em obrigação de dar, 

satisfazendo-se a prestação com o pagamento de perdas e danos. Contudo, nas obrigações de 

dar pode ocorrer o cumprimento da prestação por terceiro, pois o que interessa ao credor é o 

recebimento da coisa. Enquanto que, nas obrigações de fazer interessa ao credor que a 

prestação seja satisfeita por pessoa determinada, isto é, intuitu personae, porém pode 

acontecer em alguns casos que ao credor interesse apenas o serviço. 

 

Washington de Barros Monteiro apresenta valioso critério para separar uma espécie de 

obrigação de outra, vejamos: 
 
“O substractum da diferenciação está em verificar se o dar ou entregar é ou não 

conseqüência do fazer. Assim, se o devedor tem de dar ou entregar alguma coisa, não 
tendo, porém, de fazê-la previamente, a obrigação é de dar, todavia, se, primeiramente, tem 
ele de confeccionar a coisa, para depois entregá-la, se tem ele de realizar algum ato, do qual 
será mero corolário o de dar, tecnicamente a obrigação é de fazer” 19. 

 

Para o ilustre jurista, nos casos em que as obrigações de dar e de fazer misturam-se “a 

melhor solução será, desprezando-se o ponto de vista unificador, reconhecer a existência de 
                                                           
16 GOMES, Orlando Obrigações. 12ºedição, 1999, p.37. 
17 GOMES, Orlando. Obra citada, p.37. 
18 GOMES, Orlando. Obra citada, p. 37. 
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duas obrigações distintas, uma de dar e outra de fazer, cada qual com a sua individualidade e 

as características próprias” 20. 

Maria Helena Diniz acrescenta que, na obrigação de dar, a tradição é imprescindível, o 

que não ocorre nas obrigações de fazer, é costume enfatizar que a pessoa do devedor é 

preponderante no cumprimento da obrigação de fazer, o que não ocorre nas obrigações de 

dar21. 

 
 
2.7. Contrato de transporte de pessoas 
 
 

O contrato de transporte é um negócio jurídico dos mais usuais, porém não foi 

regulamentado pelo Código Civil de 1916, apenas há referência, ao mesmo, no Código 

Comercial nos artigos 99 a 118. 

 

O novo Código Civil trata deste contrato nos artigos 730 a 750. O artigo 731 do novo 

Código Civil dispõe que, “o transporte exercido em virtude de autorização, permissão ou 

concessão, rege-se pelas normas regulamentares e pelo que for estabelecido naqueles atos, 

sem prejuízo do disposto neste Código”. 

 

No artigo 732 do mesmo diploma supra citado, está previsto que “aos contratos de 

transporte, em geral, são aplicáveis, quando couber, desde que não contrariem as disposições 

deste código, os preceitos constantes da legislação especial e de tratados e convenções 

internacionais”. 

 

Na atualidade o transporte, seja de pessoas ou de cargas, constitui atividade 

profissional que se realiza, de regra, sob forma de contrato de adesão. Vale ressaltar, que o 

transporte de pessoas ou de carga, ou se feito por terra, mar ou ar, não se sujeitam as mesmas 

regras, cada uma poderá ter o seu próprio regulamento. 

 

O condutor ou transportador é aquela pessoa ou empresa que se obriga, mediante 

retribuição, a transportar, de um local para o outro, pessoas ou coisas amimadas ou 

                                                                                                                                                                                     
19 RODRIGUES, Silvio. Das Obrigações, ,30ºedição,v.2, 2002, p.33. 
20 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil, Obrigações, 1º parte, 1997,29ºedição. 
21 DINIZ, Maria Helena. Teoria das Obrigações Contratuais e Extracontratuais. Editora  Saraiva,1983, p. 87. 
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inanimadas, segundo art. 730 do Código Civil. Normalmente a atividade transportadora é 

exercida por empresas organizadas sob a forma de sociedade. A empresa de transporte, pessoa 

física ou jurídica, pode realizar a oferta e a prestação de serviço de transporte mediante 

contratos celebrados com os usuários do respectivo serviço. Estas empresas podem ser 

públicas ou privadas. 

 

O contrato de transporte de pessoas far-se-á entre o transportador e ao outra parte que 

vai ser transportada, denominada de passageiro ou viajante. 

 

O contrato de transporte de pessoas, segundo Orlando Gomes é bilateral, 

simplesmente consensual e oneroso22. Apresenta-se como bilateral, pois nascem dele 

obrigações para as duas partes. A de prestar o serviço contraído pelo transportador, 

corresponde a de pagar o frete ou a passagem, pela outra assumida. Tais obrigações, além de 

outras, são interdependentes, evidenciando perfeito sinalagma. 

 

A consensualidade está presente no contrato de transporte de pessoas, visto que se 

aperfeiçoa pelo mútuo consentimento dos contraentes, admitindo qualquer meio de prova 

permitido em direito. No transporte de pessoas, o meio hábil para provar o recebimento, é o 

bilhete de passagem expedido pelo transportador, provará o pagamento do preço, dando ao 

passageiro o direito de exigir daquele a execução do contrato, isto é, sua remoção de um local 

para outro. 

 

A onerosidade do contrato de transporte é de sua essência23. Constitui o serviço de 

transporte atividade econômica de fim lucrativo, não se podendo conceder sua prestação 

gratuita, embora excepcionalmente ocorra sem retribuição do condutor. Ainda assim, 

configura-se o contrato, mas a responsabilidade do transportador obedece à regra diversa, 

entendendo-se que em caso de dano, a presunção de culpa é apenas juris tantum. 

 

O contrato de transporte é comutativo, porque as prestações de ambas as partes 

contraentes já estão certas, não ficando na dependência de algum evento futuro e incerto. É 

um contrato por adesão, que se efetiva mediante condições uniformes e tarifas invariáveis. As 

                                                           
22 GOMES, Orlando Contratos, Editora Forense, p. 307. 
23 Idem, p. 308. 
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empresas transportadoras estabelecem as cláusulas contratuais, que deverão ser aceitas ou 

rejeitadas em bloco pelos que pretendem contratar seus serviços. 

 

O contrato de transporte pode se efetivar para o deslocamento de coisas ou pessoas. 

No caso do transporte de pessoa, este contrato é de maior simplicidade, contendo a 

especificação do preço da passagem, do lugar da partida e do local de chegada, sendo que o 

transporte pode ser individual ou coletivo. Ademais, nos transportes aéreos, marítimos, 

ferroviários e rodoviários se subordinam a regras diferentes presentes nos seus respectivos 

regulamentos. 

 

As empresas de transporte de pessoas disponibilizam ao público seus serviços, não 

podendo recusar-se a contratá-los com as pessoas que de forma regular compram o bilhete de 

passagem e pagam o valor da tarifa determinada. O bilhete de passagem é um titilo de 

legitimação que atesta a vontade, manifestada no ato de aquisição de ser o adquirente 

transportado de um para outro lugar, e a do transportador de realizar o transporte. Nos 

transportes de passageiros coletivos, via de regra, há contrato de escrito no qual se consigna as 

obrigações do transportador e dos passageiros e do contratante, que pode não ser um dos 

passageiros. 

 

Nos centros mais populosos, onde o transporte urbano é de grande monta, não há a 

venda de bilhete por um representante do transportador, apenas, o passageiro deposita o valor, 

e por meios mecânicos o bilhete chega às mãos deste, é o que ocorre normalmente no 

transporte de pessoas via metrô. 

 

O bilhete de passagem, portanto, não é indispensável, tendo como exemplo os ônibus 

que circulam nas cidades e regiões circunvizinhas, o mesmo são substituídas pelo depósito 

das importâncias correspondentes em caixinhas metálicas, borboletas, entre outros. Mas, 

existem casos em que o passageiro efetua o pagamento diretamente ao representante do 

transportador. 

 

É inerente à validade do contrato a capacidade entre as partes contraentes. Assim, no 

contrato de transporte, as partes nele envolvidas deveriam ser capazes. Ocorre que, nos 

transportes urbanos, qualquer menor, até o absolutamente incapaz poderá utilizar-se do 
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veículo, desde que pague o preço da passagem. A justificativa mais coerente encontra-se na 

obra do Doutrinador Fran Martins, que dispõe com clareza, “com a transformação dos 

transportes em um verdadeiro serviço de utilidade – principalmente os transportes urbanos o 

contrato está aos poucos, perdendo seu rigorismo para se tornar mais uma questão de interesse 

público coletivo do que um ato jurídico, preso a regras severas".24

 

No contrato de transporte de pessoas, engloba também, para o transportador a 

obrigação de transportar a bagagem do passageiro25. Por bagagem compreende-se objetos 

pessoais de uso ou propriedade do passageiro, em volumes que, comumente têm peso e, às 

vezes tamanho limitado. Nos transportes rodoviários são permitidas pequenas malas, que 

acompanham o passageiro no mesmo compartimento em que estes viajam ou em carros ou 

depósitos apropriados, através de despacho, onde a empresa fornece uma senha ou nota de 

bagagem para que o passageiro possa retirar as bagagens no lugar de destino. 

 

O transporte de bagagem é acessório do contrato de transporte de pessoas, não 

constituindo contrato autônomo e independente. Não há pagamento de outro preço para o 

transporte de bagagem, excetua-se no caso de haver limite de peso, tamanho, volume, previsto 

no regulamento da empresa transportadora. Neste caso poderá o passageiro arcar com o 

pagamento do valor excedente ao permitido, regendo-se este excesso pelas regras do 

transporte de coisas. 

 

Maria Helena Diniz, em sua já citada obra Teoria das Obrigações Contratuais e 

Extracontratuais, relaciona as obrigações do transportador, vejamos: 

a) transportar o passageiro de um local para o outro, no tempo e no modo 

convencionado (art. 737 do Código Civil);  

b) efetuar o transporte com cuidado, exatidão e presteza; 

c) responder pelos danos causados ao viajante, oriundos de desastres não provocados 

por força maior ou caso fortuito ou por culpa do passageiro; 

d) responsabilizar-se pelos prejuízos acarretados aos passageiros em virtude de atraso 

dos transportes, na saída ou na chegada, se esse atraso não for motivado por força maior; 

                                                           
24 MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Comerciais. Ed. Forense, 9ª ed., p. 288. 
25 Idem. Obra citada, p. 289 e 290. 
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e) indenizar o passageiro se, sem motivo de força maior, suspender ou interromper o 

tráfego ou não lhe oferecer lugar no veículo, causando-lhe graves prejuízos, desde que ele 

tenha adquirido o bilhete para o transporte ser feito em determinada hora; 

f) cumprir o contrato, se o transporte for cumulativo, relativamente ao seu percurso, 

respondendo pelos danos pessoais que nele se derem (art. 733 do Código Civil); 

g) conduzir a bagagem; 

h) não lançar coisas ou objetos do veículo; 

i) promover substituição de bilhete de passagem se houver alteração no itinerário; 

j) não cobrar diferença de preço se houver mudança de serviço inferior para superior. 

 

Além das obrigações, os transportadores possuem direitos, a saber: 

a) reter a bagagem para garantir o pagamento do preço (art. 742 do Código Civil), 

assim como reter um percentual da importância a ser restituída ao passageiro a título de multa 

compensatória, em caso de rescisão do contrato antes de iniciada a viagem (art. 740, § 3º do 

Código Civil); 

b) exigir a declaração do valor da bagagem para fixar o limite de indenização (art. 734, 

parágrafo único do Código Civil); 

c) restituir a diferença de preço se houver mudança de classe de serviço superior para 

inferior; 

d) impedir embarque de passageiro sob dependência de droga ou alcoolizado e fazer 

desembarcar passageiro de comportamento inconveniente. 

 

Ainda, segundo Maria Helena Diniz, os direitos do passageiro são: 

a) exigir o transporte (art. 739 do Código Civil); 

b) ser transportado com cuidado, presteza e exatidão; 

c) ocupar o lugar mencionado no seu bilhete, ou, se o bilhete não mencionar local 

certo, ocupar qualquer um do veículo; 

d) rescindir o contrato no caso do art. 740, § 1º do Código Civil; 

e) desistir do transporte, mesmo depois de iniciada a viagem, com direito à devolução 

do valor correspondente ao trecho não utilizado, desde que comprove que outro foi 

transportado em seu lugar (CC, art. 740, § 1º); 

f) receber restituição do valor do bilhete não utilizado se deixar de embarcar, e provar 

que outro foi transportado em seu lugar (CC, art. 740, § 2º); 
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g) usufruir os serviços oferecidos pelo transportador; 

h) usar e exigir franquia de bagagem; 

i) fazer reserva. 

 

Por outro lado, os deveres do passageiro são: 

a) pagar a importância determinada relativa ao percurso da viagem; 

b) apresentar-se no local de embarque antes da hora marcada para partida (CC, art. 

738, § 2º); 

c) sujeitar-se às normas estabelecidas pelo condutor (CC, art. 738, parágrafo único); 

d) não conduzir armas; 

e) não se debruçar fora das janelas, estando o veículo em movimento; 

f) proceder de modo a não causar: perturbação aos demais passageiros, danos ao 

veículo, assim como dificuldades na execução normal do serviço (CC, art. 738); 

g) não transportar consigo animal ou objeto que cause perigo ou incômodo aos 

viajantes; 

h) apresentar documento de identidade nos transportes de navio ou avião; 

i) apresentar o bilhete de viagem sempre que lhe for pedido. 

 

 

2.8. Contrato de locação 
 

A locação é, segundo Orlando Gomes, "o contrato pelo qual uma das partes se obriga, 

mediante contraprestação em dinheiro, a conceder à outra, temporariamente, o uso e gozo de 

coisa não fungível".26 O locador é a parte que concede o uso e gozo da coisa, e locatário é 

quem recebe a coisa. 

 

O contrato de locação é caracterizado pelo mesmo jurista, como sinalagmático, 

simplesmente oneroso, comutativo, impessoal e de duração. 

 

O sinalagma do contrato se apresenta no momento em que, tanto o locador como o 

locatário obriga-se reciprocamente27. Ao direito de uso e gozo da coisa é dada correlata a 

                                                           
26 GOMES, Orlando. Contratos. Editora Forense, 12ª edição, p. 305. 
27 GOMES, Orlando.  Obra citada, p. 306. 



 33

obrigação de pagar o aluguel, do mesmo modo que ao direito de receber o aluguel 

corresponde à obrigação de proporcionar e assegurar uso e gozo da coisa locada. 

 

O simples consenso entre as partes contratantes já torna o contrato de locação perfeito 

e acabado, a tradição não é requisito para a sua perfeição. 

 

O contrato de locação é oneroso, visto que, ao uso e gozo da coisa deve corresponder 

uma retribuição, cada contraente busca obter para si vantagens. Caso o contrato seja gratuito 

descaracteriza-se como de locação e passa-se a ter o comodato. 

 

 A impessoalidade ocorre à medida que o contrato de locação não é feito intuitu 

personae, por este motivo não há extinção do contrato de locação com a morte de qualquer 

dos contraentes. 

 

O contrato é de duração, pois sua execução prolonga-se necessariamente no tempo, 

pertencendo à subespécie de contrato de execução continuada. 

 

A locação de coisas, conforme dispões art. 565 do Código Civil, é o contrato pelo qual 

uma das partes (locador) se obriga a ceder à outra (locatário), por tempo determinado ou não, 

o uso e gozo de coisa  não fungível, mediante certa retribuição. 

 

O proprietário, que tendo alugado coisa sua, queira aliená-la no curso da locação é 

permitido, pois não há dispositivo legal que vede tal alienação. Ocorrendo a venda do bem 

locado, o direito do locatário se torna oponível a terceiro. 

 

Daí surge à dúvida sobre a natureza do contrato do contrato de locação. Configura-se 

um direito de natureza pessoal, só poderá ser exercido sobre determinadas pessoas, ou direito 

de natureza real, é um direito oponível a qualquer pessoa, até mesmo contra quem não se 

obriga contratualmente. 

 

Segundo Orlando Gomes, “trata-se, pois de um direito de natureza pessoal. A regra 

emptio non tollit locatum disciplina uma hipótese de sucessão ex lege do novo proprietário da 

coisa na posição de locador, da qual não pode libertar-se porque o dever pessoal do alienante 
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de manter o contrato se transmite, de direito, ao adquirente. Tanto assim, que esse dever é 

exclusivamente do adquirente da coisa locada, não existindo para outras pessoas, como 

deveria existir se o locatário tivesse direito real”.28

 

Em regra, todas as coisas estão sujeitas à locação, exceto as coisas consumíveis (não 

podem ser restituídas) e fungíveis (não podem ser devolvidas a mesma coisa que foi tomada 

em locação). 

 

O locador pode não ser proprietário da coisa objeto do contrato de locação, pois este 

contrato não implica transferência de domínio. 

 

As coisas pertencentes a um condomínio podem ser dadas em locação, desde que seja 

deliberação da maioria absoluta à vontade de alugá-la. 

 

A locação pode ser de um bem móvel ou imóvel, tendo o locador e locatário 

obrigações a cumprirem. 

 

Na classificação proposta por Orlando Gomes, as obrigações do locador são: 

a) entregar ao locatário a coisa alugada em estado de servir ao uso a que se destina; 

b) assegurar-lhe o uso do bem locado. 

 

A entrega da coisa locada permite o cumprimento da função econômica do contrato. 

Não se exige a tradição real. Pode ser simbólica. A coisa deve ser entregue, acompanhada de 

suas pertenças e acessórios. 

 

O locador deve entregar a coisa em perfeito estado de servir para a finalidade que foi 

alugada. No contrato, normalmente, é disposta uma cláusula em que o locatário declara ter 

recebido a coisa em perfeita condição. Caso apresente defeitos, o locatário pode rescindir o 

contrato ou pedir redução de aluguel. 

 

                                                           
28 GOMES, Orlando. Obra citada, p. 307. 
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O locador deve assegurar ao locatário o uso pacífico da coisa. O direito, do locatário 

pode ser turbado: a) por fato pessoal; b)por fato de terceiro; c) pelos vícios da coisa. Assim, 

cabe ao locatário abster-se de qualquer ato que impeça o uso normal da coisa. 

 

Ao locador, também, cumpre garantir o locatário contra turbações de terceiros, quer de 

direito, quer de fato. O locatário tem obrigação de levar ao conhecimento do locador as 

turbações de direito. E o direito de garantia não cobre as turbações de fato, pois é dado ao 

locatário, considerado possuidor, do bem que usa, o direito de defender sua posse por meio de 

ações próprias. 

 

O locador responde pelos defeitos da coisa locada, desde que o vício seja inerente e 

não perceptível pelo locatário. Nada impede que o contrato de locação já tenha iniciado a sua 

execução, o locador deve concertar o defeito. Assim, caso exista vício redibitório o locatário 

pode devolver a coisa ou exigir abatimento no aluguel. 

 

Segundo orlando Gomes, “a obrigação de assegurar o uso e gozo da coisa locada pode 

ter seu cumprimento impossibilitado por força maior ou caso fortuito. Aplicam-se nesse caso, 

os princípios sistematizados na teoria dos riscos”.29

 

As principais obrigações do locatário, segundo Orlando Gomes, são: 

a) pagar pontualmente; 

b) usar a coisa como bom pai de família, como se sua fosse; 

c) restituí-la, findo o contrato, no estado em que a recebeu. 

 

Pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados. A dívida, na falta de convenção 

em contrário, é quérable e não portable devendo ser por isso procurada pelo locador no 

domicílio do locatário.  

 

Tratar o bem alugado como se fosse seu (CC, art. 569, I, 2ª parte), sob pena de rescisão 

contratual. 

 

                                                           
29 GOMES, Orlando. Obra citada, p. 311. 
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Restituir a coisa finda a locação, no estado em que a recebeu, salvo as deteriorações 

decorrentes do uso regular (CC, art. 569, IV). Não pode devolver o bem locado antes do 

término do prazo contratual, a não ser que pague ao locador, proporcionalmente a multa 

prevista no contrato (CC, art. 571, 2ª parte). Todavia, se ao final do contrato o locatário não 

restituir a coisa, enquanto a detiver, pagará o aluguel arbitrado pelo locador e responderá pelo 

dano que ela vir a sofrer, inclusive por caso fortuito (CC, art. 575). Entretanto se o aluguel for 

muito excessivo, o órgão judicante poderá reduzi-lo (CC, art. 575, parágrafo único). 

 

As coisas móveis devem restituir-se no lugar e que o locatário as recebeu. 

 

As sanções à parte que não cumpre as obrigações pactuadas no contrato podem variar, 

conforme a prestação não satisfeita. A lei dispõe tais sanções, quais sejam: 

a) resolução do contrato; 

b) execução compulsória; 

c) perdas e danos; 

d) suspensão do pagamento de aluguéis; 

e) redução proporcional dos aluguéis; 

f) despejo do locatário; 

g) realização das garantias, caução ou fiança. 

 

Caso a coisa locada pereça, por caso fortuito ou força maior, cabe ao locador suportar 

o risco. 

 

A destruição pode ser total ou parcial. Se total, o contrato dissolve-se não poderia 

sobreviver dado que a prestação se torna impossível. Se parcial, a dissolução não ocorre 

inevitavelmente, pois ainda destruída parcialmente pode a coisa locada interessar ao locatário, 

se o locador aquiesce em reduzir proporcionalmente o aluguel. 

 

A extinção da locação de coisas, segundo Maria Helena Diniz poderá ocorrer, se 

houver: 

a) distrato ou resilição bilateral, bastando eu o locatário de comum acordo com o 

locador, lhe restitua o bem locado, antes de finalizar o prazo de duração do contrato; 

b) retomada do bem locado nos casos permitidos em lei; 
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c) implemento de cláusula resolutiva expressa; 

d) perda total da coisa locada; 

e) perda parcial ou deterioração do bem por culpa do locador ou locatário; 

f) vencimento do prazo contratual determinado, quando a lei não impõe renovação ou 

prorrogação. E se findo o prazo do contrato o inquilino continuar na posse da coisa alugada, 

sem que haja oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação pelo mesmo aluguel, 

mas sem prazo determinado (CC, art. 574); 

g) morte do locatário, se ele não tiver sucessores nem sublocatários. Logo, “morrendo 

o locador ou o locatário, transfere-se aos seus herdeiros a locação por tempo determinado” 

(CC, art. 577); 

h) nulidade ou anulabilidade do contrato locatício em razão de vício que as autoriza; 

i) resilição unilateral por inexecução contratual ou por infração à lei, por parte do 

locador ou do locatário; 

j) extinção de usufruto ou fideicomisso, tratando-se de contrato locatício ajustado pelo 

usufrutuário ou fiduciário, salvo se com ele anuiu, por escrito, o nu-proprietário ou o 

fideicomissário ou se a propriedade vir a consolidar-se em mãos do usufrutuário ou do 

fiduciário; 

k) falência ou concordata de um dos contraentes, desde que as partes pactuem a 

rescisão por essa razão. 
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3. CONCLUSÕES 
 

 

1. A Constituição Federal de 1988, ao traçar as competências políticas para instituição 

da espécie tributária impostos, adotou a técnica da tipicidade, própria do Direito penal, com 

isto delimitou exaustivamente o Campo Tributário de cada ente político: União, Estados, 

distrito federal e Municípios. Em conseqüência disto, tais entidades somente podem instituir 

os impostos que lhe foram outorgados expressamente pela nossa Carta Magna. 

 

2. O artigo 155, II, da CF/88, atribuiu aos Estados e ao Distrito Federal a competência 

para instituição do ICMS - Imposto Relativo a Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações 

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação. 

 

3. Relativamente à criação em abstrato do ICMS, os Estados e o distrito Federal, 

gozam de total autonomia na elaboração da lei responsável pela sua instituição, desde que 

respeitados os princípios constitucionais gerais, os princípios constitucionais tributários, os 

princípios constitucionais específicos desse imposto (não-cumulatividade, seletividade, 

imunidade nas exportações de mercadorias industrializadas etc.) e as limitações 

constitucionais ao poder de tributar. 

 

4. Relativamente aos serviços de transporte interestadual e intermunicipal de 

passageiros, objeto do nosso estudo, o constituinte originário não fez nenhuma distinção entre 

o serviço ser prestado através da utilização de veículos de uso geral, através da compra de 

bilhetes de passagens terrestres, marítimos, fluviais ou aéreos, ou, através da utilização de 

veículos de uso restrito, no caso o fretamento de veículos, em qualquer das duas hipóteses, o 

serviço a ser prestado visa a propiciar o descolamento dos contratantes de um Estado ou 

Município para outro, em outras palavras, o que a Constituição outorgou aos Estados e ao 

Distrito Federal foi a tributação do serviço que permite a uma pessoa se deslocar de um 
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Estado para outro (transporte interestadual) ou entre Municípios de um mesmo Estado 

(transporte intermunicipal). 

 

5. O próprio Figurino Constitucional pressupõe, como elemento suficiente para a 

incidência do ICMS, a prestação de serviço de transporte de passageiros entre Estados ou 

Municípios, não existindo no texto Constitucional, nenhuma regra de exceção ou de 

imunidade relativamente à modalidade fretamento, ou sintetizando, o núcleo da incidência é o 

transporte. 

 

6. A prestação do serviço de transporte apresenta, como vimos, determinadas 

características que a diferenciam da locação de veículos.  Dentre as características 

apresentadas neste estudo, podemos enumerar aquelas que verificadas no mundo material e 

consignadas em contrato celebrado, evidenciam a natureza jurídica desse instrumento, mesmo 

quando não denominado expressamente por contrato de prestação de serviço de transporte de 

passageiros30. Entre essas características, destacamos cinco, a saber: 

 

a) Grau disponibilidade do veículo e de seus acessórios; 

b) Grau de flexibilidade do roteiro; 

c) Responsabilidade em relação aos passageiros transportados; 

d) Subordinação do motorista contratado para conduzir o veículo; 

e) Responsabilidade por danos sofridos pelo veículo e seus equipamentos. 

 

Comentaremos essas características destacadas, objetivando demonstrar os pontos de 

corroboram para conclusão da incidência do ICMS na atividade de fretamento de veículo de 

passageiros. 

 

a) Disponibilidade do veículo e de seus equipamentos. 

 

A primeira característica do contrato que deve ser averiguada consiste no grau de 

disponibilidade do veículo e de seus equipamentos utilizados na prestação de serviço de 

transporte ou objetos do contrato de locação. Quando o veículo fica à inteira disposição do 

                                                           
30  Esses contratos não raras vezes recebem a denominação de "Contrato de Locação de Veículos" ou  "Contrato 
de Turismo". 
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contratante (locatário) durante a viagem, não podendo a contratada (locadora) dispor de uso e 

gozo, estamos na seara do contrato típico de locação de bens móveis. Por outro lado, caso  o 

veículo na fique integralmente à disposição do contratante, pois cumprido o percurso 

acordado, o  veículo pode executar outros serviços ou mesmo ser recolhido à garagem pelo 

contratado, pode evidenciar que não ocorreu de fato a transmissão do faculdade de usar e 

gozar da coisa locada, característica essencial do contrato de locação, evidenciando, assim, a 

existência de um contrato de prestação de serviço de transporte. É o que comumente ocorre 

quando se contrata empresas para prestarem serviços de transporte de empregados.   

 

b) Flexibilidade do roteiro. 

 

A segunda característica a ser analisada consiste no grau de flexibilidade do roteiro 

contratado. Na prestação de serviço de transporte os passageiros não podem livremente 

modificar o percurso já contratado, não havendo, portanto, flexibilidade do roteiro, conforme 

expressa o art. 737 do Código Civil. Por outro lado, no contrato de locação de veículo admite-

se a modificação ou extensão do roteiro de viagem por parte do contratante. As paradas e 

reinícios de viagem, bem como o tempo de sua duração são de livre determinação dos 

contratantes, pois as horas e quilometragem excedentes devem ser pagas a título de adicional. 

Na locação, a distância do percurso dever servir apenas de parâmetro para determinação do 

valor a pagar pelo locatário e não em limitador do uso do bem objeto do contrato. Caso haja 

essa limitação expressa no contrato pode ser considerada como evidência, desde que 

combinada com outras características, a desnaturá-lo como de locação para caracterizá-lo 

como de prestação de serviço de transporte. 

 

c) Responsabilidade em relação aos passageiros transportados. 

 

A responsabilidade em relação aos passageiros transportados é de suma importância 

para caracterização do tipo de contrato celebrado no fretamento de veículos.  

 

O prestador de serviços de transporte é responsável por danos causados às pessoas 

transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, não sendo elidida por culpa de 

terceiro, contra o qual tem ação regressiva, nos termos dos artigos 734 e 735 Código Civil. 

Assim, quando há transporte de pessoas alguém deve ser o responsável pelas ocorrências em 
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relação aos passageiros. Caso o contrato seja de locação o locador proprietário do veículo não 

terá responsabilidade por danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, pois o 

mesmo não será o transportador, que nesse caso será o locatário. Desta forma, no fretamento 

de veículo fica difícil excluir a responsabilidade da empresa contratada (proprietária do 

veículo) por danos causados aos passageiros, imputando a mesma ao contratante – não raras 

vezes os passageiros são os contratantes ou o contrato é assinado por um dos passageiros 

organizador da viagem. 

 

d) Da subordinação do motorista contratado para conduzir o veículo. 
 

Preliminarmente, ressaltamos que em relação ao fato do motorista ser da empresa 

contratada, já é pacífico o entendimento na doutrina e na jurisprudência que este fato em si 

não desnatura o contrato de locação, obviamente se presentes outros elementos que 

comprovem a existência da efetiva locação. O professor Bernardo Ribeiro de Moraes, 

esclarece que o “locador de veículos apenas entrega o veículo ao locatário, para este guie ou 

conserve o veículo em seu poder durante certo período de tempo. Esta locação pode ser feita 

com o sem condutor, fato que não desnatura o contrato (o essencial é que o objeto do contrato 

não seja o transporte)”.31

 

Contudo, como vimos no tópico anterior, a responsabilidade do transportador não 

pode ser elidida por culpa de terceiro. Sendo, assim, a responsabilidade por danos causados 

aos passageiros e as suas bagagens não podem ser imputadas ao condutor do veículo, seja ele 

preposto da empresa contratada ou contratado pelo locatário do veículo. O locatário do 

veículo realizando transporte de pessoas passaria a ser o responsável por danos causados. 

Cabe mencionar que não se subordina às normas do contrato de transporte o feito 

gratuitamente, por amizade ou cortesia, não se considerando gratuito o transporte quando, 

embora feito sem remuneração, o transportador auferir vantagens indiretas (art. 736 do CC). 

 

A subordinação do motorista contratado para conduzir o veículo deve ser analisada, 

pois quando o motorista, durante o cumprimento do contrato, obedece às ordens do 

contratante quanto horários, paradas e principalmente a itinerário e ao percurso, há evidências 

de contrato de locação. Contudo, quando não executa comandos sem a autorização da 
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empresa contratada, evidencia que o uso e o gozo do veículo não se encontra plenamente 

disponível para o contratante, descaracterizando o contrato de locação, se combinado com 

outros elementos.  

 

e) Responsabilidade por danos sofridos pelo veículo e seus equipamentos. 

 

A responsabilidade por danos sofridos pelo veículo e seus equipamentos é outro 

elemento de suma importância  para caracterização do contrato, se de locação ou de prestação 

de serviço de transporte, visto que no contrato de locação o contratante (locatário)  é o 

responsável pela guarda e conservação do bem como se seu fosse, devendo restituir a coisa 

finda a locação, no estado em que a recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do uso regular 

(CC, art. 569, IV), podendo o locador  fazer vistoria quando da entrega para efeito de 

identificação de danos, inclusive em relação aos equipamentos. Por outro lado, no contrato de 

prestação de serviço de transporte o contratante não é responsável pelo veículo e seus 

equipamentos, exceto quando der causa ao dano dolosamente ou transgredindo normas e 

instruções regulamentares (CC art. 738). 

 

7.  Temos conhecimento e consciência de que um dos problemas mais tormentosos em 

relação ao ICMS se concentra naquela zona nebulosa que envolve determinadas operações e 

prestações tributadas pelo imposto estadual, que em alguns aspectos, apresenta-se também 

como serviço ou com ele assemelhado, sobre os quais, recai tributação pelo imposto 

municipal - ISS. Desta forma, de tudo quanto foi exposto, entendemos que a natureza jurídica 

do fretamento de veículo de passageiro, via de regra, consiste num contrato de prestação de 

serviço de transporte, que incide o ICMS. Contudo, dependendo das cláusulas consignadas em 

contrato e da comprovação de sua ocorrência efetiva no mundo material, pode se caracterizar 

como contrato de locação, negócio jurídico que não são se encontra no campo de incidência 

desse imposto estadual. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
31 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Doutrina e Prática do Imposto sobre Serviços. Editora Revista dos Tribunais, 
São Paulo, 1984, p. 373. 
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