
ARMAS DA REPÚBLICA 

Ministério da Fazenda 

PORTARIA N.º 1009 DE 16 DE SETEMBRO DE 1955. 

O Diretor da Recebedoria Federal em São Paulo, no uso, de suas atribuições transcreve para 
conferimento da Repartição a "CIRCULAR N.º 82", de 3 de setembro corrente, publicada no 
Diário Oficial de 12 do mesmo mês, do Diretor das Rendas internas do Tesouro Nacional, 
consubstanciada nos seguintes termos: 

"O Diretor das Rendas Internas do Tesouro Nacional, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista recentes decisões proferidas pelo Senhor Ministro da Fazenda nos processos fichados 
neste Ministério sob 159.958-52, 166.906-52, 183.986-52 - os números 233.829-51 - 3&.455-
52 - 82.872/52 159.958-52 - 166.906/52 - 183.986/52 - 218.364/52 - 220.916/52 - 237.652/52 - 
265.337/52 278.467/52 - 18.753/53 - 81.422/53, dando provimento a Recursos do 
Representante da Fazenda junto ao 1.º Conselho de Contribuintes, e Considerando que esta 
Diretoria bem interpretando a lei, declarou pela Circular número 162, de 1951, no seu item 
2.º: 

"A imunidade tributária prevista no artigo, 15 § 5.º da Constituição Federal, só alcança os atos 
e contratos em que figurem diretamente a União, os Estados ou Municípios, pelos seus 
representantes legais, ficando, em conseqüência, sujeitas ao tributo as autarquias, e serviços 
patrimoniais descentralizados, salvo se gozarem de isenções outorgadas por leis especiais, 
caso em que terá aplicação o preceito do artigo 2.º, § 3.º,, da lei do selo vigente"; 

Considerando ter esse entendimento merecido aprovação de autoridade máxima em matéria 
de interpretação fiscal que é o Senhor Ministro da Fazenda; 

Considerando que o Poder Judiciário através do Tribunal Federal de Recursos, decidindo o 
agravo em Mandado de Segurança originado de São Paulo, em Tribunal Pleno, reconheceu não 
gozarem as autarquias da imunidade constitucional, lastrando, desta forma, o decidido por 
este Ministério (Diário da Justiça de 16 de agosto de 1955) ; 

Considerando constituir, hoje, ponto de vista incontroverso o disposto naquela Circular; 

Declara aos senhores chefes das repartições subordinadas, para seu conhecimento e devidos 
fins, que as autarquias, os serviços patrimoniais descentralizados e entidades paraestatais não 
gozam da imunidade tributária outorgada pelo artigo 15, § 5.º, da Constituição Federal, 
ficando destarte, sujeitas ao imposto do selo nos atos e contratos por si celebrados salvo se 
gozarem de isenção expressa concedida pelas suas leis institucionais, caso em que terá 
aplicação o disposto no artigo 2.º, § 3.º, da atual Consolidação das Leis do Imposto do Selo, 
baixada com o Decreto n.º 32.392, de 9 de março de 1953. 

As entidades previdências que gozarem da isenção do imposto nos atos e contratos firmados 
com seus associados e outorgada por suas leis não poderão estender esse favor a terceiros, a 
menos que as mesmas leis expressamente o declarem. - AUGUSTO DE BULHÕES". 

a) Leonardo de Barros Carvalho, 


