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[Antonio Carlos de Moura Campos] 
 
Fato gerador do IPVA: Aspectos Jurídicos 
  

Ao apreciar o Recurso Extraordinário 255.111/SP, em 29 de maio de 2002, o 
Tribunal Pleno do STF houve por bem exarar acórdão para “declarar a 
inconstitucionalidade do inciso III do artigo 6º da Lei 6.606, de 10 de dezembro de 
1989, do Estado de São Paulo”. Esse dispositivo tratava da base de cálculo do IPVA 
para veículos automotores usados, e seu inciso III reporta-se especificamente à base 
de cálculo a ser aplicada a aeronaves, considerando como valor venal do imposto o 
peso máximo de decolagem e o ano de fabricação.  

 
Relator do RE, o Ministro Marco Aurélio assim manifesta seu entendimento 

sobre a matéria, ao comentar a abrangência do conceito de “veículos automotores”, 
referido na alínea “c” do inciso I do artigo 155 da Constituição Federal: 
 

“(...) O imposto em comento está compreendido no âmbito daqueles 
alusivos não à utilização, mas à propriedade de veículos automotores. 
Por outro lado, não se pode introduzir no dispositivo constitucional 
limitação que nele não se contém. A incidência abrange a propriedade 
de todo e qualquer veículo, ou seja, que tenha propulsão própria e que 
sirva ao transporte de pessoas e coisas. 
 
(...) inexistem aspectos a entender-se o alcance do preceito de forma 
limitada. O imposto nele previsto incide não só sobre a propriedade de 
veículos automotores terrestres, como também de natureza hídrica ou 
aérea, sendo que, por isso mesmo, como mencionado por Cretella 
Júnior, o Governo do Estado de São Paulo editou lei, dispondo no campo 
da gradação percentual, sobre a incidência do imposto, a obrigar 
embarcações, aeronaves, automóveis de passeio, caminhonetes de uso 
misto, motocicletas, ciclomotores, e automóveis de corrida e de 
esportes.” 

 
 De ver, contudo, que o entendimento do Ministro Relator acabaria vencido 
pela douta maioria do pleno. Prolator do voto vencedor, o Ministro Sepúlveda 
Pertence não conheceu do extraordinário e, consoante já assinalado, declarou a 
inconstitucionalidade do inciso III do artigo 6º da Lei 6.606/89, ficando assim redigida a 
ementa do acórdão: 

 
“EMENTA: IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores 
(CF, art. 155, III; CF 69, art. 23, III e § 13, cf. EC 27/85): campo de 
incidência que não inclui embarcações e aeronaves.” 
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 Em 28 de junho do mesmo exercício, no RE 322.779-3, o Ministro Maurício 
Corrêa, reportando-se à mencionada decisão do pleno, deu provimento a esse recurso. 
 
 Com a devida vênia dos que contrariamente pensam, ousaria afirmar que a 
jurisprudência de nossa Suprema Corte não é ainda de ser tida por consolidada em 
definitivo, por três razões fundamentais, a seguir explanadas. 
 

Em primeiro lugar, porque a atividade jurisdicional do STF se operou na 
modalidade de controle difuso-incidental, de eficácia limitada ex tunc e inter partes. Não 
se tratou, por conseguinte, de decisão com eficácia erga omnes, hipótese que estaria a 
pressupor o exercício concentrado-abstrato do controle de constitucionalidade. 
 
 Por outro lado, porque, em caso envolvendo o instituto da substituição tributária 
no ICMS, o Tribunal Pleno do STF vêm emitindo sinais inquietantes no sentido de 
tencionar revisar sua histórica decisão na ADI 1851/AL, prolatada também em maio de 
2002, ocasião em que firmou a definitividade do fato gerador presumido, ao proclamar 
que o este “não é provisório, mas definitivo, não dando ensejo à restituição ou 
complementação do imposto pago, senão, no primeiro caso, na hipótese de sua não-
realização final”. Assim, se o próprio Tribunal Pleno se permite, como tem permitido, 
revisar uma posição que, acaso revertida, acarretará pesado impacto nas finanças das 
unidades federadas, não soaria fora de propósito que, em face da novel composição do 
STF, viesse a ser também revisado entendimento manifestado sobre o âmbito de 
incidência do IPVA. 
 
 Por fim, porque entendo que, em seu voto vencedor, o Min. Sepúlveda Pertence, 
maxima venia concessa, não adotou a melhor técnica de exegese jurídica, como em 
seguida passarei a evidenciar.  
   
 Frise-se, por primeiro, que o voto do ilustre magistrado reporta-se à 
Representação 1344 encaminhada ao STF em 1986 quando Procurador-Geral da 
República, arguindo a inconstitucionalidade de normas legais dos Estados do Rio de 
Janeiro e do Espírito que sujeitavam embarcações e aeronaves ao IPVA – recentemente 
incluído, à época, na competência tributária dos Estados pela Emenda Constitucional nº 
27, de 28 de novembro de 1985. Ante a superveniência da Constituição Federal de 1988, 
a representação foi julgada prejudicada. 
 
 Em seu voto, o ilustre magistrado praticamente se limita à transcrição de parecer 
do Procurador da República Moacir Antônio Machado da Silva, elaborado como 
fundamento da referida representação. De notar, por relevante, que o parecer fora 
motivado por representação subscrita pelo Ministro da Aeronáutica Interino, em 1986, 
que arguia a inconstitucionalidade dos dispositivos legais dos Estados do Rio de Janeiro e 
Espírito Santo. A representação do Ministério da Aeronáutica, por sua vez, fundava-se em 
razões elencadas em parecer de lavra da Consultoria Jurídica daquele ministério. 
 



 

 
 
AFRESP - Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo 
Av. Brig. Luís Antônio, 4843 - Jd. Paulista - São Paulo - SP - CEP 01401-002 - PABX 11 3886-
8800 
CNPJ nº. 62.635.990/0001-91 - Inscrição Municipal nº. 1.005.705-6 - Site:www.afresp.org.br 

 Após a transcrição do parecer do mencionado Procurador da República, o 
ministro conclui seu voto afirmando que a Constituição Federal de 1988 “nada inovou de 
substancial à disciplina originária do IPVA”, constante da Carta de 1969, alterada nesse 
particular pela referida Emenda Constitucional 27/85.  
 
 Ambos os citados pareceres – do Ministério da Aeronáutica e da Procuradoria 
Geral da República - adotam uma técnica exegética desconhecida na doutrina pela qual a 
expressão “veículos automotores” deve ser entendida a partir dos elementos 
conceituais do tributo que foi substituído pelo IPVA – a antiga Taxa Rodoviária Única 
(TRU). Na expressão textual do primeiro parecerista, “os trabalhos preparatórios revelam 
que o novo imposto foi criado em substituição à Taxa Rodoviária Única, de modo que 
seus elementos conceituais, segundo um critério histórico, devem ser definidos em 
harmonia com os do tributo extinto”. Já no parecer do Procurador da República é 
consignado que, “ao instituir a nova espécie tributária, não pretendeu o legislador 
constituinte elastecer o âmbito material de incidência pertinente ao tributo substituído, 
para alcançar novas áreas reveladoras de capacidade contributiva, mas sim o de propiciar 
distribuição mais equitativa do produto da arrecadação do novo imposto, em benefício 
dos Estados e Municípios”.  
 
 Deste argumento colhe-se que o efetivo alcance da norma então criada deve ser 
buscado a partir dos “trabalhos preparatórios” do novo tributo, não importando o que 
esta efetivamente diz, mas sua vinculação com os elementos conceituais do tributo 
extinto. Trata-se, forçoso é convir, de técnica de interpretação desconhecida na doutrina, 
a pressupor que o âmbito material de uma regra-matriz de incidência, como que por 
estranha “osmose” ou “hipóstase”, transferir-se-ia para a regra-matriz de incidência do 
tributo que lhe tenha sucedido. Assim, se a antiga Taxa Rodoviária Única, de competência 
da União, alcançava apenas veículos automotores terrestres, segue-se que o IPVA, de 
competência dos Estados, teria de ter necessariamente o mesmo âmbito de abrangência.  
 
 Como corolário inexorável dessa estranha metodologia exegética, forçoso seria 
concordar em que a competência legislativa dos Estados face a um tributo novo ficaria 
limitada pela configuração da materialidade de um tributo antigo, de competência 
federal. Vê-se, deste modo, que, raciocinando pelo absurdo, a tese sustentada pelos 
ilustres pareceristas induz à admissão de uma nova limitação ao poder de tributar, não 
albergada na Constituição Federal! 
 
 Inaceitável, além disso, que se vincule tal extravagância jurídica à aplicação de um 
“critério histórico”. Uma dentre outras modalidades exegéticas, a interpretação histórica 
somente poderia aplicar-se à situação em comento caso referida ao âmbito de 
abrangência conceitual de um mesmo e único tributo ao longo do tempo. Mas aqui não 
se trata de um mesmo e único tributo, mas de tributos diferentes, vinculados à 
competência de distintos entes políticos, e com igualmente distintas hipóteses de 
incidência. 
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 Já a segunda tese jurídica defendida pelos zelosos pareceristas não fica atrás da 
primeira em termos de virtualidade inovadora. Sustenta o Consultor Jurídico do 
Ministério da Aeronáutica, com a anuência do Procurador da República, que “a expressão 
‘veículos automotores’, contida no art. 23, nº III, da Constituição, na redação EC nº 27, de 
1985, deve ser tomada em sua acepção técnica, referindo-se, dessa forma, apenas aos 
que percorrem as vias terrestres, consoante se vê na legislação do tráfego e trânsito, na  
 
da extinta Taxa Rodoviária Única, na Convenção sobre Trânsito Viário celebrado em Viena 
e em julgados do Supremo Tribunal Federal”. E acrescenta: “Os aéreos sempre 
receberam a designação de aeronave, expressão que se refere a qualquer mecanismo 
com aptitude para transportar pessoas ou coisas, no espaço aéreo”. 
 
 Não há como qualificar de “acepção técnica” a que circunscreve a abrangência 
conceitual da expressão “veículos automotores” aos veículos que percorrem as vias 
terrestres. Ora, veículo automotor, sob o aspecto técnico, é todo aquele que transporta 
sua própria energia de propulsão. Ao contrário, o que nada tem de “técnico” é a redução 
simplista do alcance denotativo do conceito de “veículos automotores” pretendida pelos 
ilustres pareceristas.   
 
 Mais surpreendente é a invocação, em favor dessa redução, de estatutos 
normativos como da antiga TRU e da Convenção de Viena. Trata-se, à evidência, de 
regramentos atinentes ao trânsito viário, sendo, pois, perfeitamente lógico e natural que, 
nesse contexto, a expressão “veículos automotores” seja utilizada por referência àqueles 
que percorrem vias terrestres. Afinal, embarcações e aeronaves não costumam percorrer 
vias terrestres... 
 
 Por outro lado, o fato de a citada expressão ter sido empregada por referência a 
veículos automotores terrestres, nesse contexto específico, de modo algum autoriza a 
conclusão de que a legislação teria, por necessário, excluído de seu âmbito de 
abrangência conceitual os veículos automotores operantes no espaço aéreo e no meio 
aquático. “Veículo automotor” é gênero, não espécie. 
 
 Tal posicionamento deflui de critério hermenêutico absolutamente inaceitável, 
também desconhecido na doutrina, segundo o qual a compreensão e o alcance dos 
conceitos legalmente definidos devem ser buscados no “sentido usual” com que são 
empregados na legislação. Entreabre-se, aqui, questão metodológica incontornável: em 
que tipo de legislação deveria ser buscado esse “sentido usual”? Seria na própria 
legislação tributária ou na legislação de outros ramos do direito? 
 
 Poderemos certamente buscar esse “sentido usual” no Código Nacional de 
Trânsito ou na Convenção sobre Trânsito Viário celebrada em Viena, em 1986, estatutos 
citados por ambos os pareceristas – e, seja acrescentado por relevante – sem qualquer 
relevância para o campo do Direito Tributário. Mas aí se cuida de estatutos regulatórios 
do trânsito terrestre, consoante afirmado.  
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 Já na legislação relativa à classificação fiscal de mercadorias, muitíssimo mais 
afeiçoada ao universo tributário, não aparece a expressão “veículos automotores” como 
referida especificamente a veículos terrestres. Quando referida a “veículos terrestres”, a 
expressão usual é “veículos automóveis”. Assim, no Capítulo 87 do Sistema Harmonizado 
de Designação e de Codificação Mercadorias, aprovado pela Instrução Normativa SRF nº 
99, de 19 de dezembro de 2001, verifica-se que, até a posição NCM 8711 inclusive, estão 
incluídos todos os “veículos automóveis”, assim designados aqueles com motor acoplado.  
 
 Como assevera o culto Procurador da República que subscreve o parecer em 
comento, “a função de interpretar é dirigida no sentido de apurar o conteúdo objetivo da 
mesma (norma jurídica)”. No entanto, ao procurar apurar o sentido da expressão 
“veículos automotores”, valeu-se de técnicas exegéticas não reconhecidas na melhor 
doutrina, pretendendo que dessa expressão fossem excluídos os veículos de circulação 
aérea e aquática que são, a todas as luzes, veículos de propulsão própria e, portanto, 
automotores.  
 
 Afinal, tivesse sido intenção do legislador excluir estas duas últimas espécies, por 
que então não teria ele usado a expressão “veículos automotores terrestres?”.  
  

O que realmente mais impressiona na linha de argumentação perfilhada 
pelos doutos pareceristas é esta manipulação forçada que faz do conceito técnico de 
“veículo automotor”, para excluir de sua compreensão outras duas espécies que são 
igualmente de veículos automotores. É como se o conceito genérico fosse “fatiado” em 
suas três espécies, duas fossem descartadas e a espécie restante identificada com o 
gênero. 
 
 Na teoria filosófica do conhecimento este proceder seletivo denomina-se “corte 
epistemológico”, recurso metodológico pelo qual se isolam da realidade determinados 
elementos para que sobre eles se realize um exame analítico mais apurado. Mas no caso 
em apreço não se cuida, por evidente, de mera metodologia de análise, mas de pura e 
simples recusa de elementos constitutivos de um conceito técnico genérico. 
 
 E não se cuida, apenas, de recusa de uma conceituação técnica - ousaria 
acrescentar. Os doutos pareceristas recusam-se igualmente a acatar a visão do homem 
comum a respeito, uma vez que qualquer pessoa de mediana cultura atentaria, 
intuitivamente, para a significação etimológica do termo “automotor”, que sugere a 
noção de “algo que se move por si mesmo”.  
  
 Este recusa de aceitar a significação intuitiva e racional das coisas é típica da 
cultura jurídica brasileira, fortemente afetada pela concepção formalista do Direito. O 
viés formalista entremostra-se com particular robustez no campo do Direito Tributário, 
tanto na formulação de seu ordenamento normativo como também – e 
principalmente – na interpretação e aplicação de seus preceitos. 
 

 


