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ACÓRDÃO Nº: 043/2011
PROCESSO Nº: 2009/6040/502654
RECURSO VOLUNTARIO Nº: 7.911
RECORRENTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL: 29.047.789-1

EMENTA: Levantamento Básico do ICMS. Saídas de Mercadorias Tributadas 
Registradas com Benefício de Isenção. Emissão de Parte de Notas Fiscais Sem 
Preencher os Requisitos Legais. Constatadas Saídas para Locação e Devolução de 
Vasilhames – É parcialmente devida a exigência fiscal quando ficar comprovado o  
atendimento aos requisitos para utilização do benefício e saídas relativas a locação 
e devolução de vasilhames. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e por maioria dar-lhe provimento parcial para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração nº 2009/001580 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 54.201,13 (cinqüenta e quatro mil, duzentos e um reais 
e treze centavos), R$ 387.734,41 (trezentos e oitenta e sete mil, setecentos e trinta e 
quatro reais e quarenta e um centavos), R$ 473.707,26 (quatrocentos e setenta e 
três mil, setecentos e sete reais e vinte e seis centavos), R$ 577.425,44 (quinhentos 
e setenta e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro 
centavos), R$ 617.546,17 (seiscentos e dezessete mil, quinhentos e quarenta e seis 
reais e dezessete centavos), R$ 385.916,28 (trezentos e oitenta e cinco mil, 
novecentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos), referente parte dos campos 
4.11 a 9.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e absolver dos valores de R$ 
13.418,58 (treze mil, quatrocentos e dezoito reais e cinqüenta e oito centavos), R$ 
96.516,59 (noventa e seis mil, quinhentos e dezesseis reais e cinqüenta e nove 
centavos), R$ 89.984,86 (oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais e 
oitenta e seis centavos), R$ 68.823,09 (sessenta e oito mil, oitocentos e vinte e três 
reais e nove centavos), R$ 91.716,52 (noventa e um mil, setecentos e dezesseis 
reais e cinqüenta e dois centavos), R$ 21.763,14 (vinte e um mil, setecentos e 
sessenta e três reais e quatorze centavos), referente parte dos campos 4.11 a 9.11, 
respectivamente; sendo que o valor do campo 8.11 foi alterado pelo Termo de 
Aditamento de fls. 809. A conselheira Fernanda Teixeira Halum votou pela 
improcedência do auto de infração. Os Srs. João Rafael G. de Carvalho e Ricardo 
Shiniti Konya fizeram sustentação oral pela Recorrente e Fazenda Pública, 
respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena 
Peres Pimentel, Luciene Souza Guimarães Passos, Fernanda Teixeira Halum e João 
Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 16 dias do mês de março de 
2011, a conselheira Regina Alves Pinto.
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CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: O contribuinte foi autuado no valor total de R$ 2.878.756,90 (dois milhões,
oitocentos e setenta e oito mil, setecentos e cinqüenta e seis reais e noventa 
centavos), referente às saídas de mercadorias tributadas registradas como isentas, 
nos exercícios de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 e no período de 01.01.2009 a 
30.06.2009.

A autuada foi intimada, por via postal, comparecendo ao processo, 
tempestivamente.

O processo foi devolvido ao autuante (fls. 783) que fez juntada do 
levantamento do exercício de 2005 (fls. 785/808) e lavrou termo de aditamento às 
fls. 809, retificando o valor originário lançado no campo 8.11, as infrações tipificadas 
nos campos 4.13, 5.13 e 6.13, os códigos informados nos campos 6.14 e 8.14 e as 
penalidades sugeridas nos campos 4.15, 5.15, 7.15, 8.15 e 9.15 do auto, 
encaminhando ao.órgão preparador para intimar o sujeito passivo a fim de fazer 
juntada dos livros de registro de saídas e apuração do ICMS.

O contribuinte foi intimado do termo aditivo por via postal (fls.813), 
comparecendo ao processo, ratificando a impugnação anteriormente apresentada 
(fls. 814).

A julgadora de primeira instância considerou auto de infração nº 2009/001580, 
procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 67.619,71, campo 4.1, R$ 484.251,00, campo 5.11, R$ 563.692,12, 
campo 6.11, R$646.248,53, campo 7.11, R$ 709.262,69, campo 8.11 e R$ 
407.679,43, campo 9.11, todos os valores acrescidos das cominações legais.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, não argüiu preliminar  e, no mérito,
alega que o seu procedimento não houve prejuízo  ao Erário; que as eventuais 
falhas no procedimento não representou benefício indevido, uma vez que os preços 
ratificados encontravam-se líquidos do ICMS; que não cabe a aplicação da elevada 
multa de 100%; que a multa por descumprimento de obrigação acessória merece ser 
cancelada ou reduzida a um valor compatível com o equívoco incorrido; que houve 
algumas falhas do agente do fisco, como a inclusão de notas fiscais em que as 
operações não são fatos geradores do ICMS. Também, sobre o processamento 
indevido de notas fiscais originais e suas substitutas. Requer, ao final, a 
improcedência do feito.
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A REFAZ recomendou a manutenção da sentença prolatada em primeira 
instância e pela procedência do auto de infração.

Em análise aos autos verifica-se que o Auditor agiu corretamente exigindo o 
ICMS nas saídas em que as notas fiscais não preencheram os requisitos do 
Regulamento do ICMS previstos no Art. 4º, LXXXIX, Decreto 462/97, legislação 
tributária vigente para os exercícios de 2007 à 2009. Se observarmos o regulamento 
do ICMS recepcionando o convênio 26/03, concedeu a Isenção, mas desde que 
cumpridos todas as exigência nele previsto, vejamos:

RICMS 462/97:

Art. 4º Ficam isentas do ICMS:

LXXXIX – nas operações ou prestações internas, 
relativas a aquisição de bens, mercadorias ou serviços 
por órgãos da Administração Pública Estadual Direta e 
suas Autarquias e Fundações, atendidas as normas 
previstas nos §§ 27, 28 e 31 e observado o art. 31, inciso 
I, alínea “b”; (Redação dada pelo Decreto 2.555/05 de 
20/10/05).

Redação Anterior: (1) Decreto 1.758/03 de 27/05/03
LXXXIX – nas operações ou prestações internas, 
relativas a aquisição de bens, mercadorias ou serviços 
por órgãos da Administração Pública Estadual Direta e 
suas Autarquias e Fundações, atendidas as normas dos 
§§ 27 e 28 deste artigo, o § 22 do art. 30 e o art. 31, I, "b" 
(Convênio ICMS 26/03). (Redação dada pelo Decreto 
1.758/03 de 27/05/03).

§ 27. A isenção prevista no inciso LXXXIX, está 
condicionada: (Redação pelo Decreto nº 2.555, de 
20/10/05).

Redação Anterior: (1) Decreto 1.758/03 de 27.05.03
§ 27. A isenção de que trata o inciso LXXXIX é sujeita: 
(Redação dada pelo Decreto 1.758/03 de 27.05.03).

I – ao desconto, no preço, do valor equivalente ao 
imposto dispensado; (Redação dada pelo Decreto 
1.758/03 de 27.05.03)
II – à indicação, no respectivo documento fiscal, do valor 
do desconto; (Redação dada pelo Decreto 1.758/03 de 
27.05.03)
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III – à comprovação de inexistência de similar produzido 
no país, na hipótese de qualquer operação com 
mercadorias importadas do exterior. (Redação dada pelo 
Decreto 1.758/03 de 27.05.03)
IV – a previsão pelos adquirentes da condição de isenção 
em todos os atos licitatórios, bem como nas solicitações 
de cotação de preços e orçamentos; (Redação dada pelo 
Decreto nº 2.555, de 20/10/05).
V – a apresentação das propostas, orçamentos ou 
cotações de preços pelas empresas fornecedoras, com o 
desconto do valor do imposto; (Redação dada pelo 
Decreto nº 2.555, de 20/10/05).
VI – a emissão da Nota Fiscal pela empresa fornecedora, 
observado, além das exigências previstas na legislação 
tributária, o seguinte: (Redação dada pelo Decreto nº 
2.555, de 20/10/05).
a) o valor total dos produtos ou serviços, será aquele com 
o desconto do imposto; (Redação dada pelo Decreto nº 
2.555, de 20/10/05).
b) no campo “Informações Complementares”, 
mencionará: (Redação dada pelo Decreto nº 2.555, de 
20/10/05).
1. a expressão: “Isenção do ICMS, conforme art. 4o, 
LXXXIX, do Regulamento do ICMS”; (Redação dada pelo 
Decreto nº 2.555, de 20/10/05).
2. o preço total da mercadoria ou serviço com valor do 
ICMS; (Redação dada pelo Decreto nº 2.555, de 
20/10/05).
3. o valor do desconto a que se referem os incisos I e II; 
(Redação dada pelo Decreto nº 2.555, de 20/10/05).
4. o preço total da mercadoria ou serviço, sem ICMS. 
(Redação dada pelo Decreto nº 2.555, de 20/10/05).
§ 28. Na hipótese do inciso LXXXIX, a inexistência de 
similar produzido no país será atestada por órgão federal 
competente ou por entidade representativa do setor 
produtivo da mercadoria ou do bem com abrangência em 
todo o território nacional. (Redação dada pelo Decreto 
1.758/03 de 27.05.03)

RICMS 2.912/2006:

Art. 2o São isentos do ICMS:

LXXX – as operações ou prestações internas, relativas à 
aquisição de bens, mercadorias ou serviços por órgãos 
da Administração Pública Estadual Direta, suas 
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Autarquias e Fundações, desde que: (Convênio ICMS 
26/03 e 88/10); (Redação dada pelo Decreto 4.222, de 
29.12.10).

Redação Anterior: (1) Decreto 2.912/06 de 29.12.06.
LXXX – as operações ou prestações internas, relativas à 
aquisição de bens, mercadorias ou serviços por órgãos 
da Administração Pública Estadual Direta, suas 
Autarquias e Fundações, atendidas as normas do inciso I 
do art. 19 deste Regulamento, desde que: (Convênio 
ICMS 26/03) 

a) conceda o desconto, no preço, do valor equivalente ao 
imposto dispensado;
b) haja indicação, no respectivo documento fiscal, do 
valor do desconto;
c) haja comprovação de inexistência de similar produzido 
no país, na hipótese de qualquer operação com 
mercadorias importadas do exterior, atestada por órgão 
federal competente ou por entidade representativa do 
setor produtivo da mercadoria ou do bem, com 
abrangência em todo o território nacional;
d) haja previsão pelos adquirentes da condição de 
isenção em todos os atos licitatórios, bem como nas 
solicitações de cotação de preços e orçamentos;
e) haja apresentação das propostas, orçamentos ou 
cotações de preços pelas empresas fornecedoras, com o 
desconto do valor do imposto;
f) haja emissão da Nota Fiscal pela empresa fornecedora, 
observando-se além das exigências previstas na 
legislação tributária, o seguinte:
1. o valor total dos produtos ou serviços deve ser aquele 
com o desconto do imposto;
2. no campo “Informações Complementares”, deve-se 
mencionar a expressão: “Isenção do ICMS, conforme art. 
2o, LXXX, do Regulamento do ICMS”, o preço total da 
mercadoria ou serviço com valor do ICMS, o valor do 
desconto a que se referem as alíneas “a” e “b” deste 
inciso e o preço total da mercadoria ou serviço sem 
ICMS; (Redação dada pelo Decreto 3.013/07 de 
26.04.07).

Redação Anterior: (1) Decreto 2.912/06 de 29.12.06.
2. no campo “Informações Complementares”, deve-se 
mencionar a expressão: “Isenção do ICMS, conforme art. 
2o, LXXX, do Regulamento do ICMS”, o preço total da 
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mercadoria ou serviço com valor do ICMS, o valor do 
desconto a que se referem os incisos I e II deste artigo e 
o preço total da mercadoria ou serviço sem ICMS;
g) quanto a saídas internas de produtos ou serviços 
sujeitos ao regime de substituição tributária, somente se 
aplica quando efetuadas por estabelecimentos que 
pratiquem outras saídas internas tributadas, observado o 
disposto no inciso XVII do art. 18 deste Regulamento;
h) O valor a que se refere as alíneas “a” e “b” deste inciso 
é a diferença entre o imposto pago na aquisição da 
mercadoria ou serviço e aquele que seria devido na saída 
da mercadoria ou na prestação do serviço se não 
houvesse a isenção; (Redação dada pelo Decreto 4.222, 
de 29.12.10).
i) Na hipótese da alínea anterior deve ser anulado o 
crédito correspondente à aquisição da mercadoria ou 
serviço; (Redação dada pelo Decreto 4.222, de 29.12.10).

Nos presentes autos observa-se que consta previsão da condição de isenção 
nos atos licitatórios e na apresentação das propostas, também se verifica o 
desconto, no entanto, a legislação tributária é clara a exigir outros requisitos que não 
foram cumpridos pela autuada quando da emissão dos documentos fiscais.

O art. 176 do CTN é bastante claro quando estabelece que a isenção é 
sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos para a sua 
concessão, neste caso, o convênio ICMS 26/03, em observância ao que dispõe a lei 
complementar 24/75, sobre os convênios para concessão de isenção, estabeleceu 
tais condições, portanto, não há que se falar que não pode o fisco exigir o ICMS, 
quando o descumprimento decorreu de uma obrigação acessória, porque nesta 
hipótese a isenção foi condicionada e estas condições foram legalmente previstas, 
vejamos:

Art. 176 - A isenção, ainda quando prevista em contrato, 
é sempre decorrente de lei que especifique as condições 
e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a 
que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.

LEI COMPLEMENTAR Nº 24, DE 7 DE JANEIRO DE 
1975:
Art. 1º - As isenções do imposto sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias serão concedidas 
ou revogadas nos termos de convênios celebrados e 
ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo 
esta Lei.
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Sendo assim, o auditor não poderia deixar de exigir o ICMS, uma vez que a 
sua atividade é vinculada e obrigatória, portanto, ele deve cumprir a legislação 
tributária, nos termos do parágrafo único do art. 142 do CTN:

Art. 142 - Compete privativamente à autoridade 
administrativa constituir o crédito tributário pelo 
lançamento, assim entendido o procedimento 
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato 
gerador da obrigação correspondente, determinar a 
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a 
aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de 
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de 
responsabilidade funcional.

Desta forma, em análise a documentação apresentada aos autos, concluimos 
o seguinte:

Contexto 4.1 – R$ 67.619,71 (2004) – analisando o demonstrativo efetuado pelo 
auditor, às fls. 06/07 e em conferência as notas fiscais constantes dos presentes 
autos, relativas ao exercício de 2004, constatamos que algumas notas fiscais 
cumpriram a exigência prevista na legislação, como por exemplo, as notas fiscais 
2850, 22125 e 22070 do mês de novembro e as notas fiscais 1480, 2968, 3008, 
3005, 22429, 3043 e 3041 do mês de dezembro, totalizando o valor de ICMS R$ 
13.418,58, que deve ser excluído da exigência, devendo ser procedente e cobrado 
apenas o valor de R$ 54.201,13.

Contexto 5.1 – R$ 484.251,00 (2005) - analisando o demonstrativo efetuado pelo 
auditor, às fls. 785/786 e em conferência as notas fiscais constantes dos presentes 
autos, relativas ao exercício de 2005, constatamos que algumas notas fiscais 
cumpriram a exigência prevista na legislação, como por exemplo, as notas fiscais de 
janeiro a dezembro 021925, 0981, 3230, 22463, 22485, 3351, 3353, 3355, 3356, 
3347, 3354, 3350, 3348, 3349, 3352, 3357, 3358, 3489, 22708, 3569, 3598, 3604, 
18496, 3662, 22905, 3701, 22983, 3766, 3767, 3776, 22974, 4011, 23181, 4219, 
1204, 22498, 4324 e 23146 e as notas fiscais 2475, 1211, 23810, 4255, 2489, 4261, 
4270, 23758, são referentes a saídas para locação, totalizando o valor de R$ 
96.516,59, que deve ser excluído da exigência, devendo ser procedente e cobrado 
apenas o valor de R$ 387.734,41.

Contexto 6.1 – R$ 563.692,12 (2006) - analisando o demonstrativo efetuado pelo 
auditor, às fls. 11 e em conferência as notas fiscais constantes dos presentes autos, 
relativas ao exercício de 2006, constatamos que algumas notas fiscais cumpriram a 
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exigência prevista na legislação, como por exemplo, as notas fiscais de janeiro a 
dezembro 23679, 23699, 2830, 23909, 24503, 5048, 5080, 24640, 19633, 5329, 
24693, 5731, 5759, 5760, 24617, 24616, 24620, 24621, 24618, 24619, 19811, 5883, 
5880, 5881, 5882, 5878, 5984, 23923, 6026, 6027, 6029, 6033, 6060, 25229, 24819, 
19346, 25212, 25214, 25216, 6470, 3914, 25654, 6680 e 25667, totalizando o valor 
de R$ 89.984,86, que deve ser excluído da exigência, devendo ser procedente e 
cobrado apenas o valor de R$ 473.707,26.

Contexto 7.1 – R$ 646.248,53 (2007) - analisando o demonstrativo efetuado pelo 
auditor, às fls. 36 e em conferência as notas fiscais constantes dos presentes autos, 
relativas ao exercício de 2007, constatamos que algumas notas fiscais cumpriram a 
exigência prevista na legislação, como por exemplo, as notas fiscais de janeiro a 
dezembro 25685, 25773, 25720, 25957, 775, 7324, 7373, 7399, 7400, 7401, 7402, 
7403, 26304, 26289, 26300, 8112, 26860, 8440, 26762, 20240, 28180, 28190 e 
2519, totalizando o valor de R$ 68.823,09, que deve ser excluído da exigência, 
devendo ser procedente e cobrado apenas o valor de R$ 577.425,44.

Contexto 8.1 – R$ 709.262,69 (2008) - analisando o demonstrativo efetuado pelo 
auditor, às fls. 61 e em conferência as notas fiscais constantes dos presentes autos, 
relativas ao exercício de 2008, constatamos que algumas notas fiscais cumpriram a 
exigência prevista na legislação, como por exemplo, as notas fiscais de janeiro a 
dezembro 28197, 5085, 27839, 29320, 28175, 29204, 29216, 30158, 30485, 30504, 
30507 e as notas fiscais 5105, 5113, 5135, 26789, 28668, 28669, 28670, 28671, 
9629, 5162, 28672, 26790, 1103, 9652, 28673, 1106, 5177, 9680, 9675, 9684, 
referentes a saídas para locação e devolução de vasilhames, totalizando o valor de 
R$ 91.716,52, que deve ser excluído da exigência, devendo ser procedente e 
cobrado apenas o valor de R$ 617.546,17.

Contexto 9.1 – R$ 407.679,42 (2009) - analisando o demonstrativo efetuado pelo 
auditor, às fls. 87 e em conferência as notas fiscais constantes dos presentes autos, 
relativas ao exercício de 2009, constatamos que algumas notas fiscais cumpriram a 
exigência prevista na legislação, como por exemplo, as notas fiscais de janeiro a 
dezembro 30513, 31247, 31292, 31657, 31662 e 31675, totalizando o valor de R$ 
21.763,14, que deve ser excluído da exigência, devendo ser procedente e cobrado 
apenas o valor de R$ 385.916,28.

De todo o exposto, no mérito, voto por conhecer do recurso e dar-lhe 
provimento parcial para, reformando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente em parte o auto de infração nº 2009/001580 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 54.201,13 (cinqüenta e 
quatro mil, duzentos e um reais e treze centavos), R$ 387.734,41 (trezentos e 
oitenta e sete mil, setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos), R$ 
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473.707,26 (quatrocentos e setenta e três mil, setecentos e sete reais e vinte e seis 
centavos), R$ 577.425,44 (quinhentos e setenta e sete mil, quatrocentos e vinte e 
cinco reais e quarenta e quatro centavos), R$ 617.546,17 (seiscentos e dezessete 
mil, quinhentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos), R$ 385.916,28 
(trezentos e oitenta e cinco mil, novecentos e dezesseis reais e vinte e oito 
centavos), referente parte dos campos 4.11 a 9.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais; e absolver dos valores de R$ 13.418,58 (treze mil, quatrocentos e 
dezoito reais e cinqüenta e oito centavos), R$ 96.516,59 (noventa e seis mil, 
quinhentos e dezesseis reais e cinqüenta e nove centavos), R$ 89.984,86 (oitenta e 
nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), R$ 
68.823,09 (sessenta e oito mil, oitocentos e vinte e três reais e nove centavos), R$ 
91.716,52 (noventa e um mil, setecentos e dezesseis reais e cinqüenta e dois 
centavos), R$ 21.763,14 (vinte e um mil, setecentos e sessenta e três reais e 
quatorze centavos), referente parte dos campos 4.11 a 9.11, respectivamente

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 21 dias do mês de março de 2011.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


