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da Carta Maior, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a isenção do impOsto de sêlo papel compreende, também, os contratos firmados por
entidades de caráter autárquico, assim
o Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, com o particular.
A União, sem outra razão relevante,
reitera, apenas, matéria já resolvida.
De sorte que, com ressalva do meu
voto, rejeito os embargos.
DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a
seguinte: vencidos os Srs. Ministros
Gonçalves de Oliveira, Hahnemann Guimarães e Lafayette de Andrada, foram
rejeitados os embargos.

Relator e Presidente Ministro Barros Barreto.

o Exmc. Sr.

Ausentes, justificadamente, os Excelentissimos Srs. Ministros Nélson Hungria e Cândido Mota.
Ausentes, os Exmos. Srs. :Ministros
Luis Gallotti e Ari Franco, por se acharem licenciados par,], tratamento de
saúde.
Tomaram parte no julgamento os
Exmos. Srs. Ministros Henrique D'Avila, Sampaio Costa (substitutos dos
Exmos. Srs. Ministros Rocha Lagoa e
Ribeiro da Costa, que se encontram de
licença), Gonçalves de Oliveira, Vilas-Boas, Hahneman Guimarães € Lafayette de Andrada.

JAfPõSTO DE RENDA. - SEGURO DOTAL

licito ao contribuinte abater o j)rêmio do seguro dotal do
cômputo da renda global líquida sujeita às taxas progrcssi:Jas do
tributo.
-

É

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
União Federal versus Carlos Roderbourg
Recurso extraordinário n.O 36.344 - Relator: Sr. Ministro
RmEmo DA COSTA
ACÓRDÃO

Relatados êstes autos de recurso extraordinário, n" 36.344, de São Paulo,
em grau de embargos, acorda o Supremo Tlibunal Federal, em Sessão Plena,
rejeitar os embargos, por maioria, nos
têrmos das notas taquigráficas anexas.
Brasília, em 10 de setembro de 1962.
A. C. Lafayette de Andrada, Presidente A. M. Ribeiro da Costo, Relator.
-

RELATóRIO

o Sr. Ministro Ribeiro da Costa - Ao
acórdão da colenda l' Turma que c0nheceu, sem divergência, do recurso ex-

traordinário da União Federal, e lhe
negou provimento, vencido o eminente
relator Senhor Ministro Cândido Mota,
opõe a recorrente embargos infringentes. impugnando o entendimento placttado, no sentido de que é indevido o impôsto de renda, em se tratando de seguro dotal, cujo prêmio se deduz da
l·enda bruta para o efeito do respectivo
cálculo.
Pretende a embargante que não houve, no caso, verdadeiro contrato de seguro, cujo prêmio podia ser abatido da
renda bruta, mas apenas um contrato
simulado, celebrado com fraude à lei.
Admitidos os embargos, sem impugnação.
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Contra o voto do Ministro Cândido
Mota, rejeitaram os embargos.

o relatório.
VOTO

o

Sr. Ministro .Ribeiro da Costa (Relator) - Rejeito os embargos.

A tese do acórdão embargado está
conforme a jurisprudência da COrte Suprema, pois o seguro dotal se aperfeiçoou na confonnidade da lei, então vigente, que pennitia a redução da renda
bruta da importância correspondente ao
prêmio estabelecido em contrato que,
assim, não se há de considerar simulado ou pactuado com fraude à lei.
DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a
seguinte:

Presidência do Exmo. Senhor Ministro Lafayette de Andrada.
Relator, o Exmo. Senhor Ministro
Ribeiro da Costa.
Ausentes, justificadamente, os Excelentissimos Srs. Ministros CUnha Melo
(substituto do Excelentissimo Senhor
Ministro Barros Barreto), Vitor Nunes,
Gonçalves de Oliveira e Ari Franco.
Tomaram parte no julgamento os Excelentissimos Senhores Ministros Pedro
Chaves, Vilas-Boas, Cândido Mata Filho, Luis Gallotti, Hahnemann Guimarães e Ribeiro da Costa.

IMPôSTO DE LUCRO IMOBILIÁRIO - HERANÇA

- Não incide, o impôsto sôb,·e o luc1"O imobiliário, na alienação
de imóveis havidos por sucessão causa-mortis.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
União Federal ~SU8 Manoel de Matos Sousa e outros
Recurso extraordinário D.o 33.782 - Relator: Sr. Ministro
BAlutos BAIUlE'lO

*

AcóRDÃO

Vistos, examinados e discutidos êstes
autos de recurso extraordinário n 9
33.782, do Estado da Guanabara., em
grau de embargos, sendo embargante a
União Federal e embargados, Manoel de
Matos Sousa e outros.
Acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em sessão plena, desprezar os embargos, por maioria de
votos.
O relatório do feito e as razões de
decidir constam das notas datilográficas que precedem.

Custas na forma da lei.

Brasilia, 20 de julho de 1960. - BaTros Barreto, Presidente e Relator.
RELATóRIO

o Sr. MiJl48tro Ba.rroa Barreto - Trllta-se, in. ca8U, de incidência do impôsto
de lucro imobiliário, em aquisição que
se verificara C<aUJQ. mortis, e o colendo
Tribunal Federal de Recursos, no julgamento do recurso de oficio e do agravo
de petição da União, sendo e.gra.vados
Manoel de Matos, e outros, negou-lhes
provimento, consoante aresto de fls. 103.

• N. DA REI>. - No mesmo sentido os acórdãos do S. T. F., proferidos em
embargos nos rec. ext. DS. 36.971 e 36.984 no D. J. de 1-10-62, pág. 477.

