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tooa a matéria dêste e não está no caso do
art. 2'. § 1~. da Introdução do Código Ci~
vil. mas do § 29 dêsse artigo.
Assim entenderam também os eminentes
juizes no recurso extraordinário n~ 53.023
já citado.

8. A isenção fiscal é um aspecto neces~
sano e inevitável do Direito Aéreo. como
Direito técnico. compósito nôvo. singular.
do nosso tempo. no qual o Estado nem
pode prescindir da aeronavegação. nem fa~
zê-la funcionar auto~suficientemente.
VOTO

o

Sr. Ministro Pedro Chaves Sr.
Presidente. de acôrdo com a opinião defen~
dida pelo eminente Ministro Vilas~Boas.
sempre entendemos que se tratava de mera
permissão e não de concessão. Pode ser
que. teõricamente. o eminente Ministro Re~

lator. com a sua conhecida cultura especializada já demonstrada. esteja com a verdade. e não haja uma verdadeira distinção.
Mas. para OS efeitos da prática judiciária.
para os julgamentos que temos firmado
aqui. sempre se fêz essa distinção.
Com essas ressalvas. acompanho o voto
do eminente Relator.
DECISÃO

Como consta da ata. a decisão foi a se~
guinte: A Turma. unãnime. deu provimento. em parte. ao recurso.
Presidência do Exmo. Sr. Ministro Hahnemann Guimarães. Relator. o Exmo. Sr.
Ministro Aliomar Baleeiro. Tomaram parte
no julgamento os Exmos. Srs. Ministros
Aliomar Baleeiro. Adalício Nogueira. Pedro Chaves. Vilas-Boas e Hahnemann Gui~
marães.

ISENÇÃO FISCAL - EMPRP.SA DE NAVEGAÇÃO AÉREA
- É reconhecida a isen.ção do impô.çto de localização às emprêsas de 11avegação aérea o qual 'Se confunde com o de licença, no
caso dos autos.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Prefeitura Municipal de São Paulo versus Serviços Aéreos
Cruzeiro do Sul Ltda.
Recurso extraordinário (embargos) n' 7.892 -

Relator: Sr. Ministro

CARLOS MEDEIROS SILVA
ACÓRDÃO

Vistos. relatados e discutidos êstes autos. acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal. em sessão plenária. na conformidade da ata do julgamento e das no~
tas taquigráficas. por unanimidade de votos. rejeitar os embargos.
Brasília. 22 de junho de 1966. Ribeiro da Costa. Presidente. Medeiros Silva. Relator.

A. M.
Carlos

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Carlos Medeiros Silva A egrégia I' Turma. em acórdão â fI.

101. por maioria de votos. conheceu do re~
curso extraordinário interposto pela Muni~
cipalidade de São Paulo. sendo recorridos
os Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda .•
mas negou-lhe provimento. por votação
unânime.
A causa. de natureza fiscal. visa â cobrança do imp&to de licença. no exercício
de 1939. e o aresto em referência reconhe~
ceu isenção. em favor da executada.
Foram oferecidos embargos. alegada a
divergência jurisprudencial; os embargos
foram admitidos (fi. 113) e na forma do
art. 309-A do Regimento Interno. feitas as

-

92-

publicações ali previstas (fI. 115); acudiu
a embargante para requerer o andamento
do feito (fi. 116).

'B o relatório.
Verto

o Sr. Ministro Carlos Medeiros Silva
(Relator) - Conheço dos embargos pela
divergência de julgados, nesta egrégia Cõr~
te e que se tomou notória (Revista de ~
reito Administrativo, vol. 80, páginas
240-253) .

legislação municipal a respeito - aru. 1·,
~ e 5' do Ato n9 1.083, de 1~5~36" (8.
12) e foi lançado à Rua Alvares Penteado, 8 (fi. 2).
Estou em que o impôsto de licença i o
mesmo de localização, cuja isenção já foi
reconhecida às emprêsas aeroviárias, com
base no art. 53 do Decreto n 9 20.914, de
6~1~32, pelo Tribunal Pleno, no recuno M:~
traordinário n 9 50.023, já citado.
Rejeito os embargos.
DECISÃO

A Súmula ~71 declara fora da isenção
fiscal concedida às emprêsas de navegação
aérea o imp&to de indústrias e profissões.

Como consta da ata a decisão foi. a se~
guinte: Rejeitaram OS embargos. à UIl.aIli~
midade.

Mas o acórdão do Tribunal Pleno, de
18-5-64, no recurso extraordinário n·
53.023, admitiu a isenção do imp&to de localização (Revista de Direito Administra~
tivo, voI. citado).
No caso dos autos, o imp&to cobrado
(exercicio de 1939) é denominado de "li~
ceoça ordinária comércio em geral"
(doc. fi. 2), o qual, segundo a informação
da embargante, é devido, anualmente, por
todo o estabelecimento comercial ou ind~
trial que funcione no Municipio, conforme

Presidência do Exmo. Sr. Ministro A.
M. Ribeiro da Costa, Relator, o Exmo. Sr.
Ministro Carlos Medeiros. Tomaram parte
no julgamento os Exmos. Srs. Ministros
Carlos Medeiros, Aliomar Baleeiro, Oswal~
do Trigueiro, Adalício Nogueira, Evandro
Lins, Hermes Lima, Pedro Chaves, Vitor
Nunes, Gonçalves de Oliveira, Vilas-Boas.
Cãndido Mota Filho e Luís GallottL Ausentes, justificadamente. os Exmos. Srs.
Ministros Prado Kelly e Lafayette de Andrada. Licenciado, o Exmo. Sr. Ministro
Hahnemann Guimarlies.

ISENÇÃO FISCA.L - LIVRARIAS E

EMPR~SAS

EDIT6RAS

- As livrarias e empTêsas editóTas gozam de isenção fiscal, nos
thmos da lei estadual da Guanabara.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Companhia Editôra Forense versus Estado da Guanabara
Recurso de mandado de segurança n" 14.491 Lufs GALWTTI
ACÓRDAo

Vistos e relatados êstes autos de recurso
de mandado de segurança n9 14.491, da
Guanabara, em que é re!=orrente a Compa~
nhia Editôra Forense e recorrido o Estado

Relator: Sr. Ministro

da Guanabara, deCide o Supremo Tribua.al
Federal, em 3' Turma. dar provimento 80
recurso, unânimemente, de acôrdo com as
notas juntas.
Distrito Federal, ~ de março de 1966. Luís Gallotti, Presidente e Relator.

