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O Desembargador Cantidiano Garcia de Almeida, Corregedor Geral da Justiça do Estado de São 
Paulo, atendendo ao que ocorre com referência, ao pagamento de imposto de selo federal, em 
contratos aos quais uma das partes é a União, o Estado ou Município, ou ainda simples 
autarquias federais ou estaduais, resolve recomendar aos Drs. Juizes de Direito Corregedores; 
Permanentes dos Tabelionatos, em todo o Estado, que se abstenham de reconhecer desde 
logo a imunidade, em processo de simples correição, sem forma ou figura de Juízo, merecendo 
o assunto ser relegado para discussão, entre as partes interessadas, pelas vias judiciais 
competentes. Tal recomendação é aconselhável, face à jurisprudência flutuante que impera a 
propósito de benefício tributário, inclusive no Egrégio Supremo Tribunal Federal. Recentes são 
dois pronunciamentos dispares de Pretório Excelso, a propósito. UM, da Egrégia Primeira 
Turma, favorável ao alívio fiscal (caso Afonso Lopes Freire, in "O Estado de São Paulo", de 30 
de maio último). Outro, em rumo oposto, do Egrégio Tribunal Pleno (Noreno do Brasil S/A., in 
"O Estado de São Paulo" de 4 de junho corrente). Aliás, a manifestação dos Tribunais, a 
respeito da matéria, sempre se manteve hesitante, ora aprovando uma diretiva, ora outra (cf. 
Revista de Direito Administrativo, vol. 14, págs. 382, 387, 388, 390, 392 e 467 Jurisprudência, 
do Diário da Justiça, da União, de 2-11-1949, pág. 497 - Arquivo Judiciário, vol. 91, pág. 102). 
Quanto às autarquias, então, a repulsa à fuga à obrigação é patente, a esta altura. "A 
imunidade conferida pelo artigo 15 parágrafo 5.º da Constituição não se extende às 
autarquias...% resolveu o Egrégio Supremo Tribunal, em plenário, no mandado de segurança n. 
3.294, em 25 de maio de 1957. "As autarquias não se confundem com os Estados, a União e os 
Municípios. As leis de favor são de interpretação restrita..." (acórdão do Supremo Tribunal 
Federal, no recurso extraordinário n. 30.419, in Diário da Justiça, da União, de 19-VIII-1957, 
pág. 2079 - cf. mais Revista Trimestral de Jurisprudência, do Supremo Tribunal Federal, vol, 1.º 
pág. 473, vol. 2.0 págs. 220 e 378). Melhor, portanto, que não se retire da autoridade 
competente, após o necessário contraditório ainda que sumário (mandado de segurança), a 
oportunidade de se pronunciar sobre a discutida imunidade, ou mesmo simples insenção. 

 

P. e Cumpra-se. 
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