301hipótese de estarem sujeitos a pagamento
por guia. salvo quando voltarem à fábrica
para consêrto em virtude de defeitos ou
de garantia do funcionamento dada pelo
industrial.

Gerais e por êstes devolvidas ao estabelecimento produtor. total ou parcialmente.
o que é justificável pelo fato de o depositário não ser adquirente daquela mercadoria.

3. Nos têI'lIlos do art. 212 do C6digo
Comercial:

7. Nestas condições. responda-se que.
nos casos objeto da consulta. deverá ser
cancelada a nota-fiscal primitiva e coladas rodas as suas vias no talão ou bloco
correspondente. com a declaração dessa
circunstância e os escl~recimentos necessários na coluna de "Observações" do livro fiscal competente. emitindo-se outra
nota-fiscal por ocasião da posterior saída
dos produtos. autenticada na data desta.
mediante novo sêlo especial.

"Se o comprador reenvia a coisa
comprada ao vendedor. e êste a aceita ou.
sendo-lhe entregue contra sua vontade. a
não faz depositar judicialmente por conta de quem pertence. com intimação do
depósito ao comprador. presume-se que
consentiu na rescisão da venda".
4. Como se vê. a exigência de novo
impôsto. estabelecida no citado dispositivo
regulamentar. não alcança todo e qualquer
retôrno do produto à fábrica. mas tão só
a sua volta ao estabelecimento em decorrência de devolução ou seja do reenvio
da mercadoria a partir da entrega ao comprador. seu preposto. intermediário ou representante.
5. Assim. quando o produto é transportado por veículo ou pessoa sob a respon~abilidade direta do fabricante. não lhe
é aplicável a nova tributação preceituada no referido art. 137 se retomar pura
e simplesmente antes da entrega ao destinatário ou a outrem em seu nome. isto
é. antes de ser dado a consumo.
6. A Diretoria da~ Rendas Intprnas.
aliás. no item IX da Circular n.' 62. de
4-6-59 (D. O. 12). reconheceu a inexigibilidade de novo impôsto sõbre mercadoria
depositada pelo fabricante em Armazéns

8. Outrossim. esclareça-se que o
prazo para início do emprêgo obrigatório
do sêlo de autenticação foi prorrogado até
31 de marco de 1960 pela Circular n.' 165.
de 26-12-59 (D.O. 28). da Diretoria das
Rendas Internas.
9. Publique-se e dê-se clencia. asseourado o direito de recurso para aquela
Diretoria. no prazo de vinte (20) dias
úteis. de acôrdo com o art. 343. § 1.'. do
mencionado Regulamento a que se refere
o Decreto número 45.422. de 12-2-59.
10. Desta decisão recorro.
cio". para a mesma Diretoria.
11.

Â

.. ex-offi-

S.P.J. para os devidos fins.

Rio de Janeiro. 17 de fevereiro de
1960.

lMP6STO úNICO -IMP6STO DE CONSUMO - GA.S LIQUEFEITO

- Não está sujeito ao impôsto de consumo mas 80men·
Q comércio e distribuição de gás lique·
feito.

te ao impôsto único

MINISTe.RIO DA FAZENDA
Processo n.' 194.092-59
Heliogás S. A. Comércio e Indústria.
firma distribuidora de gás liquefeito. estabelecida nesta Capital. consulta se está

obrigada a apol o sêlo de autenticação nas
notas-fiscais extraídas. em virtude de dúvida quanto à ~plicação do Art. 87 do

302 Regulamento do Impõsto de Consumo e
de não se julgar enquadrada nas atividades previstas no Art. 82 do mesmo Regulamento.

nalidades concernentes aos combustiveis e
lubrificantes líquidos e ga~osos de produção nacional. de acôrdo com o Art. 6.'.
§ 2.' da citada Lei n.' 2.975. de 1956.

2. A produção. o comércio. a distribuição. o consumo. a importação e a
exportação de gás liquefeito estão sujeitos
txclusivamente ao impôsto umco sôbre
combustíveis e lubrificantes líquidos ou gasosos. ex vi dos Arts. L'. 2.' e 4.' da
Lei n.' 2.975. de 27 de novembro de 1956
(D. O. 28).

4. Responda-se. pois. que a consulente está dispensada. pelo Fisco Federal.
de emitir nota-fiscal para o produto qUi'
menciona. ficando. conseqüentemente desobrigada do uso do sêlo de autenticação
de que trata o Art. 87 daqueles Regulamentos e cujo prazo de início do emprêgo. aliás foi prorrogado até 31 de março
de 1969 pela Circular n.' 165. de 26 de
dezembro de 1959 (D. O. 28) da Diretoria
das Rendas Internas.

3. Nestas condições. os que negociarem com o aludido produto não estão
subordinados ao regime fiscal do mencionado Regulamento a que se refere o Decreto n.' 45.422. de 12 de fevereiro de
1959. que só alcança as mercadorias sujeitas ao impôsto de consumo. nos têrmos
do respectivo Art. 125 salvo quanto ao
processo administrativo. fiscalização e pe-

lMPôSTO úNICO -

5. Publique-se. dê-se ciência e encaminhe-se àquela Diretoria em grau de recurso ex o[ficio.
6.

COMBUSTtVEL -

À

S.P.J. para os devidos fins.

REFINARIA

- Está sujeito ao impôsto único o combu.stível consumido pelos veículos do próprio refinador.
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Processo n.' 273.604-58
Refinaria de Petróleo de Manguinhos
S. A., sociedade estabelecida nesta Capital. consulta a esta Recebedoria se o combustível de sua fabricação. consumido nos
veículos de sua propriedade. está ou não
sujeito ao pagamento do impôsto único.
como se fôsse produto vendido a terceiro.
esclarecendo que os veículos referidos são
usados exclusivamente no transporte de
material de seu consumo e na condução
de funcionários. quando em serviço.
2. A dúvida suscitada se prende à
exigibilidade do tributo que especifica. obedecendo o respectivo processamento administrativo ao regime da legislação do impõsto de consumo. ex vi do § 2.. do art.
6.' da Lei n.' 2.975. de 27-11-56. e não
às normas do Decreto n.' 4.071. de 12-5-39.
aplicáveis apenas à matéria extrafiscal concernente ao direito do exercicio, mediante

concessão ou autorização das atividades
de importação. exportação. transporte. construção e oleodutos. distribuição e. comércio de petróleo bruto e seus derivados.
bem como refinação de petróleo importado ou de produção nacional.
3. Responda-se que. no caso. ocorre
a incidência tributária. tendo em vista que
o impôsto único sôbre comr,ustiveis e lubrificantes é devido também pela respectiva produção e não apenas pelo comércio e consumo. sendo inaplicáveiS a êsse
tributo as isenções gerais previstas em leis.
em face do disposto nos arts. 1.' e 19
da citada Lei n.' 2.975. de 1956. publicado no D. O. de 28-11-56.
4. Publique-se e dê-se ciência. assegurado o direito de recurso à Diretoria
das Rendas Internas, no prazo de vinte

