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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL MANDADO DE SEGURANÇA N.º 3337 

Relator: Afrânio Antônio da Costa. 

RELATÓRIO 

 

A Caixa Econômica Federal de São Paulo, realizou um empréstimo à Cristaleira Americana. A 
recebedoria Federal cobrou o imposto do Selo Sobre o empréstimo. Foi impetrado, então, o 
presente mandado de segurança, fundado no artigo 15, § 5.º da Constituição, pleiteando a 
isenção por ser a mutuante uma autarquia estadual. - A segurança foi concedida em 1.º 
instância e cassada pelo Tribunal Federal de Recursos, sob o fundamento de que as autarquias 
não se confundiam com a União. Estados ou Municípios, a quem o preceito constitucional 
concede a isenção. Veio o recurso ordinário, opinando o Dr. Procurador Geral pelo não 
provimento. É o relatório. A. Costa. 

VOTO 

Dou provimento para conceder a segurança. Não pode sofrer dúvidas que as autarquias 
exercendo atividade descentralizadas da Administração, nem por isso adquirem autonomia 
completa de modo a desintegrar-se da máquina administrativa do Estado. São serviços 
públicos, cuja concessão não convindo ao Estado, mas, por outro lado, envolvendo interesse 
público especializado, são entregues a uma direção aparte e sob a vigilância do Estado, que 
lhes nomeia os administradores e fixa as normas de administração. Não é possível à União, 
Estado ou Municípios estarem a morder-se na própria carne, exigindo impostos que a 
Constituição isenta no artigo 15, § 5.º". 

ACÓRDÃO 

"Autarquia": - exercendo atividade descentralizada de Administração Pública, nem por isso 
adquirem tal autonomia. Não estão sujeitos aos impostos (art.º 15, § 5.º da Constituição). - 
Vistos, etc. Acordam os juízes do Supremo Tribunal Federal, a unanimidade dar provimento ao 
recurso, para conceder a segurança, conforme o relatório e notas taquigráficas. Custas da lei. 
Rio, 6 de Julho de 1956. A.) Orozimbo Nonato - presidente. a.) Afrânio Antonio da Costa - 
relator". 


