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lado  pelo principio contido no artigo 21 da Constituição Fede-ral vedativo  da  bi-tributação, ês-
te mesmo manda cue prevaleça 
o Decreto Federal sôbre o Esta-
dual. 

Poderia o Estado cobrar o se-
lo, se a  matéria  da Fiança cons-
tituísse objeto da sua  legislação,  

, mas não há Fiança Fiscal, pois, 
o próprio Decreto-lei n.° 1.618, 
ao  admiti-la,  não determinou a 
forma come a mesma seria pres-
tada. 
- A  Fiança  e, pois, tun instituto 
da legislação civil ou comercial, 
da  competência  exclusiva da 
União, sujeita portanto ao selo 
,Federal e não Estadual. • 

Penso, portanto, que ao ato 
de que se trata deve ser aplicado 
6 selo Federal. 

• 
ANTÔNIO TEIXEIRA PE CAnvm.no 

Na França, como sabido, a Ma-
téria principalmente protetzlida 
o vinho e para ele mais vale a 
cepa do que .a só região, chegan-
do-se, mesmo, a dizer que : Le 
genie dun vin .est .  clans le cé-
page." Duas vinhas diferentes, na 
mesma região, produzem vinhos 
de  qualidades diversas. (Idern, 
lbidenz). 

CHRIST°, na  conhecida  ale-
goria da vinha (João, XV) ¡A ha-
via frizado a importância, do fa-
tor fruto, que  é a  matéria  prima 
para obtenção do produto,  quan-
do  êla se definiu corno a cepa em 
que se enxertariam seus discípu-
los, que, todos, receberiam • do 
mesmo tronco a mesma' seiva e, 
pois,  deveriam dar idêntico fru-
to cristão. 

Os que frutificassem • seriam  
mantidos e os que mle dessem 
frutos  cristãos  seriam inexorável-
mente podados pelo pm que era 
o agricultor : 

"Ego sum vitis vera : et 
Pater melts agricola es!,." 

"Omitem  palmitem in me 
non ferentern fructum, toilet 
cam : et omnern qui  feri  
fructum, purgabit eum, at 
fructum plus afferat." 

(Vs. 1 e 2) 

E' evidente, pois, oue ho-
je, nenhum Estado federado pode 
vedar a fabricação, a venda e o 
consume dos refrigerantes de fan-
tasia, devidamente autorizados, 
como não nocivos pelo Service 
Nacional da Sande, talqual êles 
não podem . regular a denomina-
ção, o que é da so competência 
federal, ,  

rk vista do exposto assim 
responde  à consulta feita : 

' Aos quesitos 1.° e 2.° evidente-
Mente sim. 

E' o que me parece, S.M.J. 
Belo Horizonte, 4 de abril .  de 

1943. Jair Lins. 

rem° de fiança exigido para se- 
guimento de recurso — Selos 

devidos 

— 0 Limo de fiança  exigido pelo  
Fisco para seguimento de recurs* 
esta mein) ao silo proporcional 
federal-. Apenas estão  isentos  • da, 
silo  os  papéis  em que o  ânuo  do• 
impristo recai EXCLUSIVAMENTE 
sôbre os Estado:Ne os Municipios. 

— A fiança é Um instituto de le; 
vistaed° civil au comercial, da com . 
petincia exclusiva da União. - 

ANTÔNIO TEIXEIRA DE CARVALHO 
Advogado Fiscal do Estado 

PARECER 

0 Decreto-lei 'n.° 1.618, • de 8, 
de janeiro de 1946, salvaguardan. 
do os interesses do Fisco, deter-" 
minou, categóricamente, que ne 
nhuin recurso .voluntário seria 
encaminhado para julgamento em. 
2.° instância, isto 6, perante o • 
Conselho de Contribuintes do Es 
tado de Minas Gerais (CC/MG.),. - 
sem o prévio  Depósito total da 
obrigação, guando já vencida •ou -
eicigível (art. 15). 

E, para não trazer qnaisquer 
dificuldades  àqueles  que ques-
tionam coin o Fisco,  permitiu  que - 
(wand°,  o valor exigido fôsae• 
igual ou superior a Cr$ 5.000,00 
(cinco mil cruzeiros), se prestas, ‘. 
se  Fiança  (v. § 2:°, do art. 15) .• 

0 instrumento da Fiança . está•• 
sujeito ao sego proporcional.; A-
lei  do set° é Federal. A materia- • 
está regulada  pelos Decretos-leis.  
ns. 4.655, de 	1942, 	9.40-9, .6,.•• 
9.590, ambos de 1946. 

A artigo' 51 •do primeiro dos 
citados  Decretos-leis apenas  isen-
ta  de set° os' papéis em qUe 6' 
ônus do impôsto- recái exclusiva-
mente sôbre os Estados e os  
nicipios. 

Ora, no caso, o impôsto não. 
recái sôbre o Estado, mas sôbre 
o fiador ou sôbre o • contribuin.z' 
te diretamente beneficiado pela 
Fiança. 

Logo, não há isenção. 
Se não  há  isenção do im•pôsto 

Federal, nenhum é devido ao Es ,. 

Contrato de arrendamento de ma-
to — Usufruto da floresta — Inci-
/Facia do impasto de transmissão 
linter-vivos» — Art. 725 do C. C. 

— No contrato, pelo qual • o pro-prietário entrega o Imóvel  ao seu 
contratante para extrair madeira, 
por conta própria, institui-se o usufruto de floresta (art. 725, do 
Código  Civil); que é sujeito ao 
imposto de transmissão inter-vi-
vos, nos tormos da lei. 

DARCY BESSONE DE OLIVEIRA 
ANDRADE 

Ex-Advogado Geral do Estado 

PARECER 
Submete o Senhor Governador 

ao exame do Advogado Geral a 
controvertida questão da inci-dência do impósto de transmis-
são inter-vivos sôbre os contra-
tos pelos quais mn dos contra-tantes é autorizado a derrubar 
matas, para se apropriar das ár-
vores cortadas. 

Quando exercia o cargo de Ad-
vogado Geral, o eminente jurista 
Sr. Milton Campos opinou em  
favor da incidência do tributo, 
por  lhe  parecer que 

"o que Miles (em tais.con-
tratos) em verdade se veri-
fica  é  uma transferência de 
bens  imóveis,  quais sejam as 
Arvores, enquanto aderentes 
ao solo" (C. C., art. 43, I). 

Argumentou ainda que, embora 
sob a denominação falsa e ine-
ficaz de arrendamento, celebra-se 
um contrato "de transferência 
de  imóvel", uma vez que 

"na locação, o locatário é 
obrigado a restituir a coisa, 
finda a locação, no estado 
em que a recebeu, salvo as 
deteriorações naturais ao uso 
regular (C.C., art. 1.192, 
IV), ao passo que, nos con-
tratos em exame, as matas, 
que são o objeto principal 
do negócio, são alienadas e 
não volt= ao suposto loca-
dor". 

A jurisprudência do Egrégio 
Tribunal de Justiça se orientou 
uniformemente em outro sentido, 
como se vê em vários julgados, 
notadamente no acórdão profe-rido na apelação n.° 1.295, de 
Sabará: 

"As árvores sõmente se 
consideram imóveis enquan-
to aderem ao solo. Venden-
do madeira de suas matas, .o 
proprietário as mobiliza por 
antecipação e o contrato ver-
sa, assim, sôbre bens mó-
veis, podendo ser celebrado 
por instrumento particular, 
e não está sujeito ao  impôs-
to de transmissão". (Vide ainda acórdãos na apelação 
n.° 1.006, de Itabira, e lie-
vista Forense, 62/33 e 40/280 
e "0 Diário", de 29 de ja-
neiro de 1943). Vide tam- 
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