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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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ém  acórdão  do Supremo 
Tribunal Federal in "Revista 
Forense", 104/262. 

Exposta, assim ;  ,a matéria, pas-
so a manifestar-me sôbre„ a  ques-
tão,. - 

mente, o seu conceito, (pie 
abraça não so as produções 
orgânicas,  mas também' os 
produtos inorgânicos, não so 
as formações naturais e 00- 
riódicas, mas também as ci-
vis ou jurídicas, isto é: os 
benefícios que as cousas po-
dem dar a quem as a em 
geizo a outrem. Parte-se do 
conceito mais restrito e na-
turalista,  segundo o qual são 
feitas as partes orgânicas 
que a cousa produz e reprò- • 
duz, seja naturalmente, sej a . 
em concurso Om a obra do, . 
homem, sem que se extingo 
pela reprodução, e que sãO, 
destinadas a ser separaclaskj 
da cousa mãe para a sua.. 
utilização econômica:  as 
uvas, os cereais, a lã dó 
do, as crias dos animals (art, ' 
444). Passa-se da verdadei- 4  
ra e própria produção dog' 
corpos novlos eis partes da,- , 
coisa que se reproduz, COMO 

0 CORTE DAS ARVORES' 
NOS BOSQUES VIRGENS" 7 
(Instituições  de Direito 
vil,  IT"— p. 287, :trad.' 
Arr. dos.-  Santess). 

PLANIOL y lkiPERT são mais ex-
plleitos: 

"Itsufructii de árboleS, 
• 

781 "— tafactir  natural rclO 
los firboles — Los firboles 
son, en  principio, conside-
rados  conm capital. Son 33r6,-!: , 
ductos del suelo, si bieri no.,L 
tienen lit condición de fruet;.! ,  
toS,' ya  que  sit' creeifitientd./...:-' 
es lento, au producción !•es2,-,; - 
periódico,' g son, a  su 
cosas fructiferas. De ello re- 
sulta,  (pié los uSufrUctuarioij , %, 
de árboles tiénéti Or derecli4,' • 

Pereibie  sus fructos Stir 
que  Id§ árboles IOS. Perte‘'.' 
uenZeatt. El édt4etii de  cc- 

pilal  ha de reennoCerse, 
la*, a  los &Males fruaii1"4 
(infra, 'hat: 7851; d los iti‘; 
boles de podd' enytai - 

se podam a intervalos perió-
dicos; a los oquedales, que 
se consideran como capita-
les en reserva; a los  cirbores 
ornamentalei.' (árboles ver-
des. o de hojas1  caduces), 
unos alienados en aveuidas, 
otros esparcidos en los cepe-
des o reunidos en los quecil-
lc a. 

Por excepcióni CIERTOS 
ARBOLES., PASAN A SER 
FRUCTOS; euandõ se Produ-
Cen de modo periódico, te-
niendo en cuenta au consu-
rno o au yenta; de acuerdo 
con laS relas  expuestas a 
continuación" (Tratado Pra-
eti•o de Derecho Civil Fran- 
ces,: Ill; n.° 781 Trad: de 
Diaz Cruz). 

A distinção, foi, por igual, fi-
xada nab-  mesmo ,Crovrs: 

"NO' comentárió, aO artigo 
60; já se definiu (I que é fru-
to. Mas, at eicpressão, aqui 
não tent rigor  técnico;  abran-
ge• os  frutos própriamente e 
os prodtitoS. Por outro ,  lado, 
a noção de frutos, neste Ca-
Pitulo; &Deride-  , do destino 
rindo'  A‘ coisa  usufruida e db título. Assim, nas: matak des-
tinadas  à  extração, fit ma-
deirai, AS ARVORE. SAO 
FRUTOS ; deixarão. çfk sê-lo, 
se (nitro fôr' o destin6 das 
'terra§ (D' 7 l' frs 16' 48 § 
1`.°•;, 56; § V)"  (Código  i Civil, 
UI,  p. 285). 

Vide aindm •LitnyWETTE : 

"As-, árvores se  reputam 
frutos,  e pode,  o Usufrutuário 
apropriá-las para empregfir 
Ias  no seu uso ow. para ven-
dê-las, nos casos seguintes: 

e). — quainfór  G inlovel 
graisido tortil'o udttfrutb nab 
coterie& (nitro rendintentO: Se-
na° Mt& ptidto 'dk 
alienação do ittadeirw et*. 

I I 

E por  essa razão que,  antori-
zan do o usufruto a fruição das 
utilidades e frutos da coisa (art. 
713, do C.C.), o art. 725;, do 
C.C., faz expressa alusão,  As flb-
restas: 

"Se o usufruto recai em 
t1ores1á  ou  minas  podem 
o dorm e usufrutuiriO pre-
fixar-lhé extensão do gôto 
e a maneira exploração'. 

O Código  Jul Italianó (art. 
485k) e o Francês, (art. 596), 
também  mencionam  e regulam o 
usufruto dos bosques'. Na prima 
Raccolta Completa, delta diuris-
prudenza sul• Coctico • Clyne,, en-
contra-se o ementário de copiosa 
jurisprudência, sábre o  assunto  
(vol. II .  ma  e 766).. 

uSufkiiid, ' onto-  if  
pode aerconstituido, por, ato, en-
tre (Vide' Có-
digo Civil, III, p>. 281». 

Iv' 
Eia,,` definição qnë' phe,' 4i 0 

Código  

milliftniiiY o di- 
' 	red' de  fitifr as utili-' 

dad&V 0.; 	, de nina col- • 
eignatitc)Piemptirkriamen- • 

te; destacada ' dirpOtfrieda-
fartigtt,, iii314: 

Ertcläm'eéc"  logo:  Onfi` segtada : 

. "6  usufruto  po,d‘ recair 
aft Attu ow malt' bensl Móveis 

O  Código,  Civil .dispõe: 

"Entram .na classe das coi-
sas acessórias os  frutos,  pro-
dutos ,  e rendimentos" (Art. 

".S5.0  acessórios  .do solo: 

I --- Os  produtos  orgânicos 
da superfície. 

II 	Os minertils conti- 
dos no subsolo,• -  • 

- III — As obras de aderén-
elk permanente, feitas •aci-
Mo  mi abaixo da superficie". 

CLovis .define  os  frutos:, 

"Frutos são as utilidades, 
queya. coisa, periôdicamente, 
produz., Fruetus est quid-
quid ex re nasci et renasci 

-solet. São 'as riquezas, nor-
' Malmente,, .produzidas polo 

Capital. 
Dizem-se  naturals,  quando  

; resultant- (16 desenvolvimento  
próprio, da fôrça.  orgânica  
da coisa;  industriais,  se, de, 
vidos à intervenção do es- 
fôrço 

 
humano sôbre a natu-

re ;  6 dots, quando  Silo ren-
dimerito§ tiradot . da  utiliza-
ção  dà  Coisa  fUngiferk por 
Outter* tine rlaro proprie-
With corno:  o§Iiitok  Os alu- 

- 

	

	toros  aa.rendas" 
(COMentario ao art. 60). 

A .essa, a lição _prob.  inclusive 
(Ikfexcelento Runortuto: 

"Frutos, sã  de utPl• modo 
geral os produto,s do. uma 
cousa  e, como • tais,,,  têm  'a 

.qualidacle de acessários co m . 
relação.á cousa mãe quo os 
produz.  E amplo,  ¡bridles- 

bora o proprietârio nib  hou-
vesse dado  as Matas  esse  
destino" (Direito das Coisas, 
5.,  ed. — 1 vol., pfigS. 322-
323) ' . 

E,  assim,  certo que as árvores 
, 

destinadas à extração (16 made!- , 
ras são frutos nutarais db imó-
vel.  
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_ ou imóveis, em um patrim5- 
aio inteiro ou em parte dês-
te,  abrangendo,.. no.  todo  ou 
em parte, os frutos  Ë  utili-
dades" (artigo 714);., 

Parece-me  irrecusável que o 
contrato,' de  que se cogita não 
tem  outro escopo senão o de 
constituir em favor de um dos 
co-contratantes direito real de 
fruir os frutos principais do .  
imóvel que, nas matas, são as 
madeiras que'resultain , do; corte 
das irvbrés.1 

• . Bern; acentuou o parecer ini-
cialmente citado que, se,' "nos 
contratos em exame, as matas, 
que são o objeto principal' do ne-
gócio, são -alienadas e  não 'voltam 
so suposto • locador", essa cir-
,cunstância; , ,bastará para.  que se 
tenha  coma imprópria a, ,derririni-
nação de arrendamento, com que 
são geralmente batizados, uma 
vez, que a lei iinP5e ao locatário 

obrigação de "restituir a cbisa, 
nude-. locação, no estadó- em 
que a recebeu, salvas as • deterio-
rações naturais' ao uso regular" 
(art. 1.192, IV, do  C. c.) .  

observação teria: •de , situar :a 
Origena da diferença em., tint-pia-
no  mais profundo; isto é; no fib) 
de engendrar o usufruto direitos,' 
reais,' enquanto  'clue a locação 
produz apenas: direitos'.  pessoais. 
, ;MAnctt:' PLANIOL  doutrina 

"Uhe"perSonn'e 'peíit avair 
la ,  jouissance d'une chose 
dont une 'autre a la pro-
priAté. Cette jouissance, se 

'pféiente solit -• • deúx' formes  
différentes: tiriita comme 

,créance,„ taut& com- 
e  tvit 	 l'em- 

primteni dons, lá 	usa- 
. 	,ge; le. loCatáira 	mai- 

,..,• Scrii?„,  te  firtrifer d'ime, terre, 
n'tint aucuii droit réeriur la 
chose  'qui' leUr est Confiée; 
Us- n'en sont. troe ,cletenteurS; 
leur droit, . de.  jouissance 
n'existe que' sous 'lit forme 
d'une- criance; qu'ih  out con- 

tre leur preteur ou bailleur, 
qui est leur debiteur, tenu 
de leur procurei Sa chose et 
de, leur permettre de s'en 
servir. Mais la jouissance 
d'uns chose petit  aussi ap- 
partenir  à  quelqu'un litre 
de draft reel. C'eSt ce qui 
a bien dans l'usufruit et dons 
rusage. On dit alors que la 
proprieté est desmembree, et 
le droit mutilé qui reste au 
propriétaire, etant séparé  de-
la jouissánce et cOmme dé-
pouillé, s'appelle nue pro-
priété" (Traité tlementaire 
de Droit-Civil, I, n.° 2.745). 

BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, 
apontando as diferenças entre o 
usufruto e a  locação,  assim se 
exprimem: 

"La principale, consiste en 
ce que l'usufruit est un droll 
réel, tandis que le droit ré-
sultant pour le preuneur du 
contrat, de louage est person-
nel. Cela est de tradition" 
(Traité -- Du contrat de 
louage, I, n.° 20). , 

'Cu IA  GONÇALVES  é  mais pre- 
ciso sôbre o panto que _interessa 
ao debate:, , . 

"0 ° Proprietárioraiz, 
durante o usufruto, não  tem 
direito a nenhum!, dos frutos 
do cousa iisufiluda, que to-
dos pertencem ao usufrutuá-
rio... 

Ao passo que o loca-
dor tem direito a todos os, 
frutos da coctsa loCada, que-
estejam excluidos- do gdzo-
dela devido ad" rocatário" 
(Tratado de Direito- 'Civil,. 
XI, n.° 1.685). 

Sê  as  árvores são frutos, no-
caso examinado no item anterior,. 
não são dos que se incluem  no 
ea° devida,  ao locatária e, nas 
locação,  continuariam.,  a,  perten-
cer ao locador. , 

No  usufruto  de florestas, ou 
matas, porém, já a situação juri- 
dica não seria a mesma, porque, 
engendrando p usufruto direitos 
reais, o  usufrutuário pode fruir 
êsses singulares frutos. O direito 
real, de que  é titular,  'assegura-lhe 
o poder de destacar as árvores 
do solo. 

V 
Já não 	necessário dizer que 

não vejo no contrato a substan-
cia que lhe atribui a citada ju-
risprudêncfa, senão a do usufru-
to instituído por ato entre vivos. 

Evidentemente,  se o proprietá-
rio prometesse vender madeiras 
que êle próprio fôsse derrubar 
e entregar, já cm/10 coisa autô-
noma, destacada do solo, não se 
poderia falar em uslifruto. Mas, 
se, ao contrário, ele entrega o 
imóvel ao seu co-contratante, pa-
ra que êste frua os frutos natii-
rais — no caso, as madeiras que 
irá destacar do solo --, os as-
pectos jurídicos se modificam e 
a figura do usufruto se torna ni-
tida. 

VI 

Admitida esta  conclusão, o 
mais encontra solução na lei: 

"0 impôsto de transmissão 
Inter -vivos  recfii sôbre  

transferência da propriedade 
de bens imóveis existentes 
no Estado, de acôrdo com o 
seu valor real, inclusive di-
reitos e ações referentes aos 
mesmos bens, assim como 
sôbre a instituição ou alie-
nação de usufruto atinente 
a tais bens..." 

VII   
Penso, todavia, que deve' ser 

melhor regulado. enY relação a 
êsse tipo de usufruto, o critério 
de cobrança de impôsto, porque, 
se se aplica bem a outras hipó-
teses, a essa não se ajusta sails-
fatòriamente a disposição legal 
atual (artigo 3.°, da Lei n.° 24, 
combinado com o artigo 5.°, da 
Lei n.° 17, ambas de 1947), nem 
a que vigorhva ao tempo do ne-
gócio a que se refere o presente 
expediente. 

Dever-se-ia adotar um critério 
que tivesse por base o valor do 
contrato. 

VIII 

Suponho que a questão não te-
nha sido apresentada em juizo 
com os aspectos agora focaliza-
dos. 

A consideração do Senhor Go-
vernador, submeto o presente pa-
recer. 

164 
165 


