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APRESENTAÇÃO 

 

O nosso propósito é realizar um estudo prático sobre o genérico instituto da isenção 

tributária diante do princípio da capacidade contributiva. Pretendemos somente tomar como 

base as isenções do IPVA na Bahia e confrontá-las com este princípio jurídico-tributário. 

Para tal, na Primeira Parte, utilizaremos uma breve revisão dos conceitos. Inicialmente 

buscaremos revisar o instituto das Isenções Tributárias, destacando-o de outros institutos 

correlatos, mas centrando atenção nos aspectos necessários para a análise do IPVA na Bahia, 

conforme pretendido. Em seguida será apresentado um resumo sobre o imposto estadual em 

questão nos seus aspectos mais relevantes para o estudo.  E por fim avaliada a extensão 

jurídica do princípio da capacidade contributiva, discutindo sua importância e eficácia, bem 

como sua mensuração. 

Numa Segunda Parte, finalmente, buscaremos discorrer acerca das isenções contidas na 

legislação, destacando a motivação destas isenções diante da capacidade contributiva. 

Fundamentaremos este estudo prático pretendido na legislação estadual baiana e 

usaremos comparações com a legislação de outros estados da federação. Importa-nos, na 

condição funcional de aplicador das normas tributárias, o estudo das isenções por ser matéria 

de normatização infraconstitucional. Isto, nas legislações estaduais, e em específico na 

legislação do IPVA, que não dispõe de lei complementar regulando-o, motiva-nos pelo grau 

de liberdade que os entes tributantes dispõem para legislar sobre o tributo. Então, como 

resultados secundários, obteremos o comportamento do Legislativo baiano diante da liberdade 

para concretizar a justiça tributária. 

Enfim, partiremos de um princípio jurídico-tributário cuja aplicação é freqüentemente 

acusada de abstrata para chegar ao concreto estudo de um imposto muito presente na vida dos 

brasileiros. 
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INTRODUÇÃO: PELA JUSTIÇA NOS TRIBUTOS ESTADUAIS 

 

O preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil apresenta as bases para 

esta introdução. Quando da promulgação desta Constituição Federal em 1988, os 

parlamentares proclamaram estarem reunidos para instituir “um Estado Democrático, 

destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o 

bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos...” Este enunciado básico é detalhado ao 

longo do texto da Carta Magna. Nele são encontrados momentos de grande detalhamento de 

normas jurídicas. Mas também são apontados trechos onde tais objetivos fundamentais estão 

difusos, esparsos ou inconsistentes. 

A elaboração deste texto constitucional de 1988 utilizou diversos instrumentos sócio-

jurídicos já presentes na realidade brasileira. No seu Título VI – Da Tributação e Do 

Orçamento – utilizou-se as bases de tributos já aplicados no sistema tributário brasileiro, 

como ocorreu  com o ICM ampliado para ICMS, ao lado de inovações como o Imposto sobre 

Grandes Fortunas, ainda não regulamentado para vigorar. 

Dentro deste ambiente de uso de uma base tributária pré-existente, combinando-a com 

inovações, pretendemos nos ater ao Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, o 

IPVA. Conforme estipulado no atual inciso III do artigo 155 da CF/88, este imposto é de 

competência dos Estados federados e do Distrito Federal. Nas poucas palavras relativas a ele, 

sem que lei complementar o tenha regulamentado, permitiu-se a instituição e cobrança do 

IPVA. 

Desta forma, os 28 entes competentes para regular e cobrar o IPVA não tiveram mais 

que algumas palavras do texto constitucional para orientá-los1. Evidentemente, todo o sistema 

                                                 
1 Conforme artigo 155 da Constituição Federal:  “Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre: (...) III – propriedade de veículos automotores” 
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das normas constitucionais e infraconstitucionais deve ser usado para tal instituição e 

cobrança. Mas não sendo o único imposto estadual nem a principal fonte de receitas dos 

estados federados, o IPVA, apenas compõe como parte menor o instrumental orçamentário 

dos Estados e Distrito Federal. Destas peculiaridades decorrem alguns aspectos relevantes que 

iremos discutir nesta introdução. 

Nos Estados Democráticos de Direito, como previsto no acima referido preâmbulo da 

Carta Magna brasileira, a tributação é um poderoso recurso para a realização da justiça social 

pretendida como fim máximo que justifique a formação de um Estado. Este Estado, para se 

manter e realizar seus propósitos deve basear-se na justa distribuição de seus custos e 

resultados. Daí que através da tributação repartem-se os custos da cidadania. Através da 

tributação o ônus financeiro do convívio e desenvolvimento sociais é distribuído entre os 

indivíduos. Assim entendendo, instituir um tributo deve ser um responsável ato de 

consciência sobre a força social deste instrumento. 

Alberto Nogueira2 defendeu:  

“Se pelo lado da cidadania tem o tributo despertado tão vivo interesse, também 
pelo ângulo do mercado ocupa ele o centro das preocupações econômicas, vistas estas 
como um todo. Diante da crise do desemprego e do potencial de recursos humanos e 
materiais inaproveitados, apresenta-se o tributo, se estruturado de forma equilibrada e 
racional, como o instrumento por excelência para alargar as fronteiras produtivas e a 
massa de bens, materiais e imateriais , hoje tão necessárias ao atendimento das mais 
prementes necessidades humanas. (...) Não se trata apenas de exercer a cidadania em sus 
plenitude ou de estabelecer um sistema impositivo moderado. Sem negar valia a estas 
duas posturas, acima delas (e sem qualquer incompatibilidade), deve-se beneficiar o 
Homem em sua integralidade, ou seja, concretamente considerado, porque de nada vale 
ou vale muito pouco uma economia saudável, do ponto de vista de sua pujança e 
estabilidade, se ela não atende aos interesses do grosso da população, assegurando um 
mínimo de condições de vida e de dignidade social. 

Estamos, neste enfoque, em plena ecologia tributária (grifos nossos). Tal como se 
pretende em relação ao meio ambiente natural, também o meio ambiente social há de ser 
preservado diante da tributação. Utilizá-la como instrumento de dominação, como tem 
sido a regra nos eventos que se seguiram a 1789, outra coisa não significa senão poluir os 
Direitos Humanos da Tributação”. 

 

                                                 
2 NOGUEIRA, Alberto. A reconstrução dos direitos humanos da tributação. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.   
        p. 395- 396 
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Por este caminho, então a tributação visa ao alcance dos deveres e direitos sociais dos 

indivíduos. Tal pressuposto, no entanto, encontraria – e de fato encontra – limites nas 

individuais e desiguais necessidades humanas para concretizar sua cidadania. Então, 

limitando a possibilidade de máxima tributação, estão os limites individuais de cada cidadão e 

de cada pessoa jurídica enquanto ente capaz de participar do rateio dos custos e obter os 

benefícios resultantes da tributação estatal. 

Tais considerações, em termos mais práticos pretendidos neste estudo, podem ser 

expressas como: limitando a obtenção de máximas receitas tributárias pelo Estado, está a 

capacidade peculiar de cada indivíduo físico ou jurídico, em participar dos resultados e ônus 

da tributação. Ou seja, quanto mais benefícios um indivíduo obtém do Estado, tanto maior 

deve ser sua participação no rateio dos custos deste mesmo Estado. O mesmo Alberto 

Nogueira3 afirma:  

“A questão se põe em duas vertentes: dosagem da tributação, em termos 
democráticos (critério de justiça fiscal) e aplicação equilibrada das receitas obtidas dos 
contribuintes. O problema não é novo e depende basicamente da vontade política (...)” 
 

Os indivíduos que obtêm do Estado – e não nos confundamos com Governo - apenas o 

mínimo para manterem-se vivos, não tendo os maiores benefícios recebidos por outros, assim 

também deve se comportar diante do ônus estatal, ou do ônus tributário. Ou seja, numa 

linguagem mais próxima das ciências jurídicas, a responsabilidade contributiva deve ser 

proporcional aos benefícios sócio-estatais recebidos pelos indivíduos. Ricardo Lobo Torres 4 

ao discutir tal tema afirmou: 

“Assim, na análise da questão da pobreza há de se levar em conta as vicissitudes do 
princípio da felicidade entre nós, sabido que nos ciclos de autoritarismo (1930-45 e 1964-
79) tem havido a ressurgência da figura do Estado fiador da felicidade dos pobres e dos 
ricos (e talvez mais destes que daqueles). (...) A imunidade do mínimo existencial se situa 
aquém da capacidade contributiva, da mesma forma que a proibição de confisco veda a 

                                                 
3 NOGUEIRA, Alberto, op.cit. p. 170 
 
4 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, vol III;  os direitos humanos  
         e a tributação. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 149 e 163-64 
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incidência além as aptidão de pagar. Em outras palavras, a capacidade contributiva 
começa além do mínimo necessário à existência humana digna e termina aquém do limite 
destruidor da propriedade.”. 

 

Assim, para ser justo e socialmente motivado, um tributo deve ser fundamentado na 

melhor análise sobre os beneficiários dos seus resultados e a capacidade de seus contribuintes 

em cumprir o ônus que lhes é imputado. 

Neste raciocínio, passamos a considerar a aplicação do IPVA. Para que este tributo – 

como de fato para qualquer outro tributo -  alcance a necessária justiça nos motivos de sua 

instituição, seria necessário que, primeiramente,  apresentasse-se como um recurso 

indispensável para o fim da atividade estatal. E como condição para tal, deveria estar 

considerado como uma parte harmonizada de todo o sistema tributário nacional.  Valendo-nos 

também de Klaus Tipke, 5

“A ordem jurídica deve formar uma unidade. Isto ela faz quando os princípios da 
justiça são seguidos à risca. Daí surge um direito homogêneo, consistente e harmônico, 
livre das contradições axiológicas. A incoerência leva a infrações ao princípio da 
igualdade. (...) Em diversos estados federados a receita tributária é dividida pela 
Constituição Federal entre o Estado central (União), os Estados membros e os 
municípios. (...) Assim finca-se a multiplicidade de impostos e de espécies de impostos, 
contra a ‘unidade da ordem jurídica tributária’. Em regra o constituinte apenas tentou 
distribuir as receitas tributárias existentes; ele não pensou se os impostos eram justos.”. 

 

Ora, se não há sequer uma lei nacional brasileira regulando o IPVA, não se pode 

pretender encontrar unidade jurídica na aplicação deste imposto pelos vários entes tributantes 

legalmente constituídos. Assim, não se pode considerar que tenham sido respeitados os 

motivos e necessidades para sua instituição, nem acreditar que tenha sido fixada, através da 

consideração da capacidade contributiva, a justiça tributária deste imposto. 

A tributação dos veículos no Brasil mostra claramente a distância entre a motivação 

final do Estado em tributar – realizar a justiça social pretendida -  e  a implantação de normas 

tributárias. Os veículos são considerados como mercadoria, como patrimônio, como bem de 
                                                 
5 TIPKE, Klaus. Sobre a unidade da ordem jurídica tributária. Tradução Luis Eduardo Schouri. In: Direito  
        tributário: estudos em homenagem a Brandão Machado. São Paulo: Dialética, 1998. p. 60-61 
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ativo empresarial em alguns momentos, como ferramenta de trabalho em outros momentos... 

Limitando-se apenas ao âmbito dos tributos estaduais, um veículo está sujeito aos 3 impostos 

constitucionalmente estabelecidos e a várias taxas relativas ao seu uso regular perante a 

Administração Pública. 

Desta forma, não se tem a consideração sistêmica da necessidade estatal de financiar sua 

própria atividade. Tem-se apenas a desculpa, a oportunidade e não o motivo para tributar. 

Consideremos como exemplo apenas a compra para uso próprio de um veículo novo por um 

indivíduo, consumidor, uma pessoa física. Esta operação repassará para o comprador a carga 

de ICMS já embutida no preço final, preço este que servirá de base de cálculo para o IPVA 

devido imediatamente e que deve ser pago com as taxas de registro do veículo nos órgãos da 

Administração Pública. Os tributos aí envolvidos não consideram a forma de compra nem o 

valor do veículo. Ou seja, um veículo de alto custo, nacional ou importado, comprado à vista 

é tributado na mesma proporção que um veículo de custo mínimo, comprado a prazo por 

financiamento ou outras formas de alienação. Neste caso, para o tributante, o termo 

“propriedade” do texto constitucional tem amplo alcance. E por facilidade administrativa, ou 

por outro motivo fora do âmbito do Direito Tributário, usa-se esta aquisição, 

independentemente das suas formas e condições, indistintamente, como fato gerador do 

imposto. 

Neste sentido, especificamente o IPVA, integra o jogo de interesses diversos envolvidos 

na atividade estatal de tributar. Nesta compra que tomamos como exemplo, 

independentemente do valor e forma de aquisição do veículo o IPVA é pago à vista, 

juntamente com as taxas de registro e com um seguro obrigatório contra acidentes, privado, 

não componente da responsabilidade estatal. Enfim, confunde-se em um mesmo momento de 

cobrança os tributos estaduais e a compra obrigatória de um serviço privado. Este serviço 
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privado, por si mesmo, desmascara os possíveis benefícios sociais que justificassem a 

cobrança do IPVA. 

Então, neste caso, não há motivação estatal de tributar. Posto que não há respeito aos 

benefícios do tributo nem respeito aos indivíduos que estão suportando o ônus tributário, pois 

não há harmonia entre os tributos. E submete-se os indivíduos às taxas fixas para a 

Administração Pública. Há apenas uma oportunidade legalizada de arrecadação, que difere e 

fere a justiça tributária. E não raramente no Sistema Tributário Brasileiro, justiça e legalidade 

tributária não se comungam. Freqüentemente apenas usa-se a máscara da legalidade para 

provocar crença na justiça. 

Dentro destas considerações iniciais envolvendo objetivos estatais, benefícios e ônus 

tributários, harmonia entre tributos, legalidade e justiça tributárias, estão o objeto deste 

trabalho: as isenções do IPVA na Bahia. O instituto da isenção tributária, por si, é merecedor 

de longas análises. Apenas como introdução ao tema, conforme as palavras de Ezio Vanoni,6 

citado por Aurélio Pitanga Seixas Filho: 

“A norma de isenção nada mais faz do que substituir algum índice geral, por um 
novo índice, que tendo em conta uma circunstância particular permite um maior relevo da 
real capacidade contributiva.”. 

  

Mas tal pensamento não é unânime e as isenções tributárias são freqüentemente 

dissociadas da análise da capacidade contributiva, sendo usadas como instrumentos de 

injustiça tributária. Isto por dispensarem de tributação indivíduos que, pelos benefícios que 

obtêm da atividade tributária estatal, deveriam ser contribuintes de larga parcela do ônus 

tributário. Nas palavras de Aurélio Pitanga Seixas Filho7, 

“O legislador, ao criar uma isenção, particularizando uma determinada atividade 
econômica (fato impeditivo) dentre aquelas integrantes da norma jurídico-tributária, tem, 
realmente a intenção (ratio legis) de conceder um incentivo (agevolazione), sendo a 
redução da carga tributária uma subvenção em dinheiro, concedida de maneira indireta.” 

                                                 
6 SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga. Teoria e prática das isenções tributárias. Rio de Janeiro: Forense, 1999 
          p. 9 
7 SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga. op. cit., p. 21 



 13

Como as isenções pertencem ao campo dos privilégios tributários, sua implantação exige 

atenção quanto às desigualdades jurídicas previstas no texto constitucional8. Em sua obra 

Curso de Direito Financeiro e Tributário, Ricardo Lobo Torres9 destaca os aspectos odiosos 

das desigualdades: 

“A proibição de desigualdade, genericamente proclamada no art. 150, II da CF, 
pode se expressar de duas formas principais: a) proibição de privilégios odiosos; b) 
proibição de discriminação fiscal. (...) 

Estas proibições abrangem qualquer instrumento fiscal, assim na vertente das 
renúncias de receitas (isenção, diminuição de alíquotas ou base de cálculo, deduções, etc.), 
(...) Na interpretação do direito tributário a presunção milita sempre contra os privilégios 
e as discriminações, que, no Estado Social Fiscal, encontram-se sempre sob suspeita de 
odiosidade.”. 

 

Sendo o IPVA um imposto que conta com alto grau de autonomia na sua regulação 

pelos Estados e Distrito Federal, abordar o tema deste trabalho, bem como abordar qualquer 

outro tema da tributação estadual da Bahia, é andar por uma trilha pedregosa. Não se tem 

clareza dos objetivos do ente tributante. E assim sendo, não se sabe sobre os beneficiários do 

produto tributário. Com isto não se pode nitidamente avaliar a capacidade contributiva de 

quem suporta o ônus tributário. Situação tornada mais complexa pela falta de harmonia entre 

os tributos estaduais e agravada pelo uso desvirtuado das isenções tributárias. Ainda que estas 

isenções sejam de um imposto de pequena importância nas receitas tributárias estaduais. 

Então, como defender a justiça tributária nos tributos estaduais? 

 

 

 

 

                                                 
8 O caput do artigo 150 e seu inciso II da CF/88, asseguram, in verbis: “ Sem prejuízo de outras garantias 
asseguradas ao contribuinte é vedada à União, aos Estados, ao Distrito federal e aos Municípios: I...; II – instituir 
tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção 
em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos 
rendimentos, títulos ou direitos.”. 
9 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 8. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 68 
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1. ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS 

 

Nos artigos 175 a 181 do Código Tributário Nacional – CTN – são estabelecidas as 

bases normativas fundamentais para a implantação das isenções tributárias. Nestes artigos é 

inicialmente observado que o instituto das isenções é considerado como uma forma de 

exclusão do crédito tributário, uma forma de evitar que o crédito tributário seja constituído. 

Esta consideração mereceu opiniões divergentes entre os juristas quanto à ocorrência ou não 

do fato gerador nos casos previstos como isentos de tributação.  

De forma preliminar é sabido que as isenções ocorrem no âmbito das normas 

infraconstitucionais. Sendo assim, sua regulação acontecerá por mediação dos legisladores 

ordinários, estando sujeita à competência nornatizadora de cada ente tributante. Deste modo, 

então, a regulação das isenções goza de elevado grau de autonomia. Neste sentido Paulo de 

Barros Carvalho 10 afirma: 

“... guardando a sua autonomia normativa, a regra de isenção investe contra um ou 
mais critérios da norma-padrão de incidência, mutilando-as parcialmente. É óbvio que 
não pode haver supressão total do critério, porquanto equivaleria a destruir a regra-matriz, 
inutilizando-a como norma válida do sistema. O que o preceito da isenção faz é subtrair 
parcela do campo de abrangência do critério do antecedente ou do conseqüente...” 

 

Esta discussão de caráter especificamente doutrinário encontra um bom resumo nas 

palavras de Hugo de Brito Machado11 quando relata o embate jurídico e afirma sua opinião: 

“Embora tributaristas de renome sustentem que a isenção é a dispensa legal do 
tributo devido, pressupondo, assim, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, 
na verdade ela exclui o próprio fato gerador. A lei isentiva retira uma parcela da hipótese 
de incidência da lei de tributação. Isenção, portanto, não é propriamente dispensa de 
tributo devido.” 

 

Não sendo propósito deste texto aprofundar esta discussão, tomamos como suficiente as 

palavras de Ricardo Lobo Torres12 que opinou pela neutralidade do texto contido no CTN. 

                                                 
10 CARVALHO, Paulo de Barros. Fundamento jurídico da incidência tributária. São Paulo: UST, 1996. p. 112 
11 MACHADO, Huge de Brito. Curso de direito tributário. 13.ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 152 
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Segundo ele, não se pode deduzir do texto do Código Tributário Nacional nenhuma posição 

sobre a ocorrência ou não do fato gerador da obrigação tributária diante da existência de 

norma isencional. 

“Realmente, pela leitura do CTN, tanto de pode afirmar que a isenção exclui o 
crédito tributário porque dispensa o pagamento daquele que já se formou pela ocorrência 
do fato gerador, como se pode dizer que a exclusão decorre da circunstância de que o 
crédito não chegou a se constituir, porque a norma impositiva estava suspensa. O 
Supremo Tribunal Federal, entretanto, continua até hoje a se apoiar na tese de que na 
isenção ocorre o fato gerador, nasce a obrigação tributária e a lei apenas dispensa o seu 
pagamento.”. 

 

1.1 COMPETÊNCIA PARA ISENTAR 

 

A competência para tributar possui a correlata competência para dispensar ou reduzir o 

tributo, sob a forma de diferentes benefícios. A dispensa do tributo, por qualquer das suas 

formas, somente se dará, dentro da legalidade, se assim for estabelecido por instância com 

igual poder de estabelecer o tributo, não se admitindo a invasão de competência entre as 

esferas tributantes.  

Assim como a cobrança de um tributo depende de lei, obedece a legalidade, também 

assim é estabelecido para a dispensa total ou parcial do tributo, conforme prescrito no artigo 

97, inciso II do CTN: 

“Somente a lei pode estabelecer: 
(...) 
II- a majoração de tributos, ou a sua redução... 
(...) 
VI- as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de 

dispensa e redução de penalidades”. 
 

Seabra Fagundes, citado por Roque Antônio Carrazza13 resumiu com propriedade esta 

competência de isentar associada à competência de tributar: 

                                                                                                                                                         
12 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. op. cit. p. 274 
13 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2000.  
           p. 537 
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“A competência constitucional para tributar supõe a opção entre criar tributos, ou 
não, e implica, por igual, a possibilidade de isentar da incidência tributária determinadas 
pessoas, coisas ou situações.”. 

 

Há ainda que se atentar para as isenções tácitas. Estas não são expressamente citadas 

nas normas tributárias, mas através da descrição pouco abrangente da hipótese de incidência 

permite-se que determinados fatos fiquem posicionados fora da descrição exata e 

normatizada. E desta maneira, uma situação termina por não ser incluída no campo da 

incidência, gerando tacitamente e ainda que não pretendida, uma “não-incidência por ausência 

de tipicidade tributária”, conforme demonstrou Aurélio Pitanga Seixas Filho14. 

Merecem também comentários os casos de revogação das isenções tributárias. Estes 

institutos possuem a característica de majorar tributos e podem ser confundidos com elevação 

do ônus tributário. Por isto a revogação de uma lei isentiva deve atender ao princípio da 

anterioridade, conforme estabelece o artigo 104 do CTN: 

“Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua 
publicação os dispositivos de lei, referentes a impostos sobre o patrimônio e a renda: (...) 

III – que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais 
favorável ao contribuinte e observado o disposto no artigo 178.”. 

 

E no artigo 178 do CTN continua: 

“A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas 
condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o 
disposto no inciso III do artigo 104.”. 

  

Estes dispositivos do CTN encontram eco ainda no artigo 150, inciso III, alínea “b” da 

Constituição Federal, que estabelece o Princípio da Anterioridade, através da proibição para 

que os entes com competência tributária cobrem tributos “no mesmo exercício financeiro em 

que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou”. E também encontram 

confirmação na Súmula 544 do STF que diz: “isenções tributárias concedidas sob condição 

onerosa não podem ser livremente suprimidas”. 
                                                 
14 SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga. op. cit.  p.. 62 
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Na obra de Roque Carrazza15 o autor desperta a atenção sobre a vigência da lei 

tributante diante da lei revogante de uma isenção: 

“A lei que concede uma isenção revoga (no todo ou em parte) a lei anterior que mandava 
tributar (se e quando ocorrido determinado fato). Pois bem, revogada a lei isentante, nem por 
isto a lei tributante voltará a tributar. Por quê? Simplesmente porque não há o chamado efeito 
repristinatório  no Direito Tributário Brasileiro (...) De conseguinte, revogada a lei isentiva, e 
restabelecido dever de pagar tributo – pela nova lei que o recria – é inafastável a incidência do 
princípio da anterioridade, que encerra, para o contribuinte, uma garantia de estabilidade da 
ordem jurídica.”. 

 

Ressaltamos também, conforme prescrito no artigo 179 do CTN, que “a isenção, quando 

não concedida em caráter geral, é efetivada em cada caso, por despacho da autoridade 

administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das 

condições e dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão.”. Neste caso, o 

não-reconhecimento de uma isenção pela autoridade administrativa não se confunde com 

revogação da lei isentiva. É somente a não realização, por imperfeição dos requisitos 

legalmente estabelecidos, do benefício previsto. 

 

1.2 DISTINÇÃO ENTRE ISENÇÃO E OUTROS INSTITUTOS SEMELHANTES 

 

Vários institutos tributários produzem resultado semelhante às isenções: reduzem ou 

evitam o surgimento do crédito tributário. Nestes institutos semelhantes às isenções, as 

operações e fatos ocorridos possuem especial tratamento normativo de modo que se tornam 

exceções às regras tributárias gerais. Estes benefícios, dos quais a própria isenção é apenas 

um a forma, são por vezes condicionados e dependem do poder executivo que os confirmam, 

na prática, através de seus agentes públicos. De igual modo, as obrigações acessórias não 

estão dispensadas em alguns benefícios, mesmo que não gerem a obrigação principal, ou que 

reduzam o montante a ser recolhido aos cofres públicos. 

                                                 
15 CARRAZZA, Roque Antônio. op. cit. p. 154-155 
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Merecem esclarecimentos os termos “benefícios fiscais” e “incentivos fiscais”. Por 

“benefício fiscal” entendemos todo privilégio tributário que tem como resultado concreto a 

redução, anulação ou postergação do crédito tributário, sendo amplo a todos os contribuintes 

ou restrito a determinadas operações. “Incentivo fiscal” é uma das formas de benefício, pois, 

sendo mais restrito, visa a promover facilidades tributárias para determinadas operações ou 

atividades, promovendo com isto a facilidade de instalação de determinadas atividades 

econômicas. 

Mas dentre as várias formas de benefícios fiscais, não se pode confundir isenção, não-

incidência e imunidade. Nas palavras de Hugo de Brito Machado16 encontra-se um bom 

resumo sobre estas distinções. 

“Em resumo: 
a) Isenção é a exceção feita por lei à regra jurídica de tributação. 
b) Não incidência é a situação em que a regra jurídica de tributação não 

incide porque não se realiza sua hipótese de incidência, ou, em outras palavras, não se 
configura seu suporte fático.(...) A rigor a norma que faz tal explicitação [não 
incidência] poderia deixar de existir, sem que nada se alterasse. Já a norma de isenção, 
por que retira parcela da hipótese de incidência, se não existisse o tributo seria devido. 

c) Imunidade é o obstáculo criado por uma norma da Constituição que 
impede a incidência de lei ordinária de tributação sobre determinado fato, ou em 
detrimento de determinada pessoa, ou categoria de pessoas.”. 

 

De fato, as isenções são explicitações estabelecidas em normas infraconstitucionais, 

enquanto a não incidência é a própria falta de explicitação da norma tributária estabelecendo a 

incidência e as imunidades, por terem caráter de fixação constitucional, é mesmo uma das 

“limitações ao poder de tributar”, como ensinou Aliomar Baleeiro. 

Também não se confundem isenções e subvenções fiscais, embora produzam, na 

prática, resultados bastante semelhantes. Aurélio Pitanga17 escreveu esta distinção como: 

“As subvenções (subsídios-bonificação-prêmios) são recursos em dinheiro 
transferidos do Erário ou Tesouro Público para uma determinada atividade empresarial, 
com a finalidade de reduzir o preço de venda do bem ou serviço, finalidade comum às 
isenções, que também visam a um desagravamento do custo do bem ou serviço. 

                                                 
16 MACHADO, Hugo de brito. op. cit.  p. 153 
17 SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga. op. cit. p. 57 
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Para o legislador, justificar uma subvenção sempre é mais difícil ou complicado do 
que conceder um incentivo fiscal, razão pela qual proliferam estes subsídios indiretos. (...). 

O regime jurídico das subvenções é regido pelo direito financeiro no que respeita à 
previsão orçamentária e à despesa pública, enquanto os subsídios fiscais obedecem à 
legislação tributária.” 

 
 
Ainda encontramos na obra de Aurélio18, distinções sobre isenções, remissão e anistia. 

Neste caso o autor lembra que a remissão se dá após a ocorrência do fato gerador, após a 

constituição do crédito tributário, que deixou de ser pago e que foi posteriormente dispensado 

de pagamento pelo legislador. Neste caso, não há nenhuma afetação sobre as hipóteses de 

incidência nem sobre a o surgimento da obrigação tributária principal. De modo análogo, 

distingue-se a anistia, posto que ela afeta, por exclusão, somente as parcelas referentes às 

sanções tributárias imputadas ao contribuinte pelo não-cumprimento da obrigação tributária. 

Outros institutos, por produzirem dispensa de recolhimento do crédito tributário, 

igualmente não se confundem como isenções. É o exemplo do drawback, pelo qual se restitui 

o imposto pago por importação se de tal importação resultar futura exportação. Assim, tem-se 

a semelhança pelo de anulação prática do desembolso financeiro feito pelo contribuinte. 

Outra figura do direito tributário, o deferimento, também é distinta das isenções, pois ali 

apenas ocorre uma postergação do lançamento do crédito tributário, de forma geralmente 

condicionada, para fase seguinte do processo comercial. Embora, na linguagem popular e 

prática, uma operação realizada com diferimento é considerada como “isenta”, pois não 

produz imediatamente o crédito. 

Também não se confunde a figura da “alíquota zero”. Nas palavras de Ricardo Lobo 

Torres19, 

“A isenção, como já vimos, é uma autolimitação do poder tributário e opera pela 
suspensão da eficácia da norma de incidência. Na alíquota zero a norma de incidência 
permanece íntegra e há apenas suspensão de um dos seus elementos quantitativos. O fato 
gerador, que se compõe de vários elementos (objeto, sujeito, alíquota, base de cálculo) 
sofre a nulificação de um destes elementos, a alíquota, que desce a zero (...).”. 

                                                 
18 SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga. op. cit. p. 58 
19 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. op. cit. p. 280 
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Enfim, há vários caminhos para se excluir o crédito tributário. Quer seja por norma 

constitucional, ou apenas recorrendo à legislação ordinária e à administração tributária, para 

se beneficiar determinadas pessoas ou grupo de pessoas, operações e atividades econômicas. 

Este caminhos guardam, explícita ou implicitamente, os motivos e objetivos de se estabelecer 

as isenções. 

 

1.3 CLASSIFICAÇÃO DAS ISENÇÕES 

 

Reunindo de forma didática as informações contidas em vários artigos do CTN e 

utilizando a disposição presente na obra de Hugo de Brito Machado20, pode-se classificar as 

isenções  

“I - Quanto à forma de concessão: 
a) absolutas, ou em caráter geral – concedidas diretamente pela lei; 
b) relativas, ou em caráter específico – concedidas por lei mas efetivadas 

mediante despacho da autoridade administrativa. 
II- Quanto à natureza: 

a) onerosas ou condicionadas – concedidas sob condição que implique ônus 
para o interessado; 

b) simples – sem imposição de condições ao interessado. 
III – Quanto ao prazo: 

a) por prazo indeterminado; 
b) por prazo certo. 

IV – Quanto à área: 
a) amplas – prevalentes em todo território da entidade tributante; 
b) restritas ou regionais – prevalentes apenas em parte do território da 

entidade tributante. 
V – Quanto aos tributos que alcançam: 

a) gerais – abrangem todos os tributos; 
b) especiais – abrangem somente os tributos que especificam. 

Embora sem referência no CTN, as isenções podem ser classificadas ainda: 
VI – Quanto ao elemento com que se relacionam: 

a) objetivas – concedidas em função do fato gerador da obrigação tributária, 
objetivamente considerado, isto é, em função do ato, fato, negócio ou coisa, da 
mercadoria, sua qualificação ou destinação; 

b) subjetivas – concedidas em função de condições pessoais de seu 
destinatário, isto é, daquele que, se inexistente a isenção, seria o sujeito passivo da 
obrigação tributária; 

                                                 
20 MACHADO, Hugo de Brito. op. cit., p. 157-158 
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c) objetivo-subjetivas ou mistas – concedidas tanto em função do fato 
gerador objetivamente considerado como em função de aspectos pessoais do 
destinatário.”. 

 

Estas classificações produzem uma série de considerações que merecem destaque. 

Quando se diferencia as isenções em absolutas ou relativas, tem-se aí a necessária presença da 

administração tributária. Se uma isenção é relativa, significa que para que ela produza os 

esperados fins que a lei previu, é necessária a avaliação das suas circunstâncias pela 

autoridade administrativa. Isto repercute que não apenas o Direito Tributário regerá as 

condições isencionais. Mas também o Direito Administrativo, por seu alcance na 

Administração Pública, será chamado para efetivar uma isenção relativa. 

Uma isenção condicionada, como bem ensinou Roque Antônio Carrazza 21 não pode 

conter condição que anule as vantagens de sua concessão. Neste sentido, não pode conter 

condição absurda, sob pena de perder seu próprio objetivo. As vantagens de uma isenção 

condicionada devem ser plausíveis, cabendo ao interessado decidir por sua aceitação ou não. 

Igualmente, se é necessário lei para instituir uma isenção, somente a própria lei pode 

estabelecer as condições para a concessão. Desta forma, evita-se a possibilidade de a 

Administração Tributária, e não o Legislativo, criar empecilhos para que o benefício seja 

reconhecido e concedido conforma previsto na origem da norma jurídica que o criou. 

Os prazos de vigência estabelecidos para uma isenção são outro tema passível de 

discussão. Isto porque há de se considerar o princípio da anterioridade, quando a cassação de 

uma isenção implicar em aumento da carga tributária. Isto, contudo, não implica em 

indenizações ou compensações ao contribuinte pela perda de uma isenção, ainda que 

condicionada. 

Ainda segundo Roque Carrazza,22

                                                 
21 CARRAZA, Roque Antônio. op. cit. , p. 561-562 
22CARRAZA, Roque Antônio. op. cit. , p. 561 



 23

“É evidente que a lei revocatória nunca alcançará as isenções (seja as com prazos 
certos, seja as com prazo indeterminado) que se perfizerem juridicamente, produzindo os 
efeitos que lhes são próprios. Deveras, ela, em razão de norma constitucional que protege 
o ato jurídico perfeito, não poderá alterar ou destruir os benefícios fiscais auferidos sob o 
império da antiga lei isentiva.”. 

 

As isenções restritas ou regionais, merecem, por si, longa discussão que não é o objetivo 

deste texto. Quando a lei cria distinção tributária em razão de lugar, espaço, região, ela está 

aproximando-se de violar o princípio da isonomia jurídica. Posto que a condição motivadora 

da distinção é de difícil mensuração jurídica (como justificar juridicamente uma “zona 

franca”?) recorre-se comumente a argumentos que estão fora da órbita do Direito tributário. 

Estas isenções regionais culminam por produzir sérios debates sobre as prioridades da política 

tributária, não apenas quanto à origem dos tributos, dos fatos tributáveis, como também 

quanto à destinação do produto arrecadado. 

As isenções objetivas relacionam-se diretamente com a seletividade dos tributos. Aqui 

tem-se a opção de isentar fatos geradores referentes a produtos, serviços ou aquisições 

patrimoniais conforme sua essencialidade para as pessoas. Neste aspecto, uma isenção 

objetiva apenas retira a tributação sobre situações que o legislador entende não serem 

merecedoras de ônus tributário. 

De outro lado, as isenções subjetivas relacionam-se diretamente com a capacidade 

contributiva dos entes atingidos. Aqui tem-se que, independentemente, do fato gerador, o 

sujeito passivo será isentado de tributos por motivos que o ente tributante considera como 

justos.  

E por fim, as isenções mistas são concedidas pela junção implícita ou explícita, dentro 

da legalidade normativa, da essencialidade dos fatos econômicos envolvidos com a condição 

do contribuinte em arcar com o ônus tributário que lhe está sendo retirado. 

Destas classificações derivam outro tema instigante: os objetivos das isenções. Como 

exposto, pode-se ter implantada uma norma isencional, por qualquer ente com competência 
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para tal, para atingir-se diferentes objetivos. Pode-se conceder uma isenção para respeitar a 

capacidade contributiva dos contribuintes, salvaguardando-os da diminuição de sua condição 

econômica e assim, promover-se a justiça tributária. Mas por caminho inverso, pode-se isentar 

contribuintes para favorecer os privilégios econômicos de grupos de pessoas naturais ou 

jurídicas, ratificando a injustiça social. 

Pode-se também incentivar através de isenções o desenvolvimento de determinadas 

atividades empresariais, através de concessões que implicam na redução de custos de 

produção. Mas pode-se ainda atrofiar, ou mesmo extinguir, determinadas atividades 

econômicas pela concessão de incentivos às atividades destas concorrentes. E assim conduzir 

os investimentos para outra atividade, usando as isenções como atrativos para a linha político-

econômica. 

E também é possível restringir geograficamente o alcance ou implantação de uma 

isenção, favorecendo ou prejudicando o desenvolvimento regional. Incentivando a 

implantação localizada de empreendimentos econômicos, usando o Direito tributário como 

recurso para a condução administrativa de governos. 

Sobre estas possibilidades de uso das isenções com objetivos múltiplos, soam-no 

oportunas as palavras de Ricardo Lobo Torres23, quando afirma: 

“A interpretação das isenções transcende a questão dos métodos – literal, histórico, 
sistemático ou teleológico – para se colocar no campo maior do Direito Constitucional ou 
da dimensão política dos privilégios. (...) Nem toda isenção, nem todo incentivo seria 
inconstitucional ou odioso. Mas a atitude do intérprete deve ser a de presumir odioso o 
benefício até que se prove que é necessário.”. 

 
 
 
 
 

1.4 ISENÇÕES E RESPONSABILIDADE FISCAL 

 

                                                 
23 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. op. cit., p. 281 
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Pela atualidade e pertinência do tema não podemos nos furtar de fazer referências às 

novas implicações governamentais quando da concessão de isenções tributárias. 

Conforme estabelecido no artigo 14 da Lei Complementar nº 101 de 04.05.2000, 

popularizada como a Lei de Responsabilidade Fiscal, somente pode ser concedido ou 

ampliado incentivo e benefício tributário se houver medidas de compensação finaceiro-

tributária para serem implantadas no exercício em que for vigorar a renúncia tributária.  

A Lei, no parágrafo 1º deste artigo 14, estabelece como renúncia tributária a “anistia, 

remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração 

de alíquota ou modificação da base de cálculo que implique redução discriminada de tributos 

ou contribuições, e outros benefícios que compreenda tratamento diferenciado”. E ainda 

acrescenta no parágrafo seguinte que os benefícios concedidos somente entrarão em vigor 

quando as medidas compensatórias também estiverem vigorando. Tudo isto para que não seja 

afetado o resultado financeiro previsto nas diretrizes orçamentárias. 

Como se percebe, o tratamento das isenções saiu da órbita estrita do Direito Tributário e 

seguiu para o campo do Direito Financeiro, mesmo porque não são eles excludentes. Mas com 

isto, a legislação sinalizou como insatisfeita com a forma menos compromissada dos 

governantes em conceder incentivos tributários às custas do orçamento público. Ainda que 

haja críticas sobre as intenções desta Lei, acobertando compromissos internacionais. 

 

 

2. O IPVA – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 

2.1 HISTÓRICO 

 

O atual IPVA é, na verdade, resultado da transformação da antiga Taxa Rodoviária 

Federal. Criada através do Decreto Lei nº 397 de 30/12/1968, esta taxa recebeu críticas por 



 26

estar mais próxima do conceito de imposto. A TRF era “devida por todo veiculo motorizado 

que transitar no território nacional”. Tal descrição não se adaptava às noções gerais nem às 

noções de taxa de pedágio, por incluir veículos que sequer utilizava as rodovias onde tal 

tributo era cobrado. 

Considerando ainda que a base de cálculo desta taxa era o valor do veículo, havia 

distorção com o próprio conceito de taxa estabelecido no CTN em vigor desde 1966, que no 

parágrafo único do artigo 77 estabelece: 

“A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que 
correspondam a imposto, nem ser calculada em função do capital das empresas”. 

 

Já em 1983, Aliomar Baleeiro24 tecia críticas a respeito desta Taxa Rodoviária Federal. 

“Taxa pressupõe sempre um vínculo de causalidade entre o contribuinte e o 
serviço, este sendo criado por motivo ligado àquele. (...) Taxa cabe a quem tem 
competência para executar o serviço e efetivamente o executa. Não parece taxa a que a 
União pretende exigir de veículo que não trafega nunca em rodovias federais ou 
enquanto não transitar por elas. Tal taxa se reveste de caráter de imposto sobre 
patrimônio, não previsto na Constituição...”  

 

Mesmo com alterações posteriores25 que tentava corrigir os defeitos mais visíveis, 

através da Emenda Constitucional nº 27 de 28.11.1985, a TRF foi modificada para ser um 

imposto sobre a “propriedade de veículos automotores, vedada a cobrança de impostos ou 

taxas incidentes sobre a utilização de veículos”. A competência para instituir o novo imposto 

foi dada aos Estados e Distrito Federal.  

A Constituição Federal de 1967, no seu artigo 23, estabelecia originalmente: 

“Compete aos Estados e Distrito Federal decretar (grifo nosso)impostos sobre: 
I – transmissão a qualquer título de bens imóveis por natureza e acessão física ...; 
II – operações relativas à circulação de mercadorias ...” 

 

                                                 
24 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 10. ed. São Paulo: Forense, 1986. p. 354- 355 
25 O Decreto-lei 999 de 21.10.1969 estabeleceu a divisão das receitas da TRF entre o DNER, Estados e 
Municípios, tendo como “fato gerador o registro do veículo ou a renovação anual da licença para circular e a ela 
estão sujeitos os proprietários de veículos automotores registrados e licenciados em todo território nacional”. 
Citado in: BALEEIRO, Aliomar. op. cit. p. 356 
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A Emenda Constitucional nº 27 veio alterar estes – e outros artigos – acrescentando, in 

verbis: 

“Art. 2º - O artigo 23 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos 
seguintes dispositicos: 

Art. 23 ..... 
III – propriedade de veículos automotores, vedada a cobrança de impostos ou taxas 

incidentes sobre a utilização de veículos 
.... 
13- Do produto da arrecadação do imposto mencionado no inciso III, 50% 

(cinquenta por cento) constituirá receita do Estado e 50% (cinqüenta por cento), do 
Município onde estiver licenciado o veículo (...)” 

 

Esta Emenda entrou em vigor no dia 28 de Novembro de 1985, aplicando a disposto nos 

artigos acima enumerados a partir de 1º de janeiro de 1986, seguindo o princípio da 

anterioridade. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, este imposto foi mantido, 

porém retirando do texto constitucional a vedação de cobrança de outros impostos e de taxas 

sobre a utilização de veículos automotores. De fato, o texto constitucional, emendado no 

original pela Emenda Constitucional nº 3 de 1993, mostra no artigo 155, inciso III: 

“Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
       ... 
      III – propriedade de veículos automotores” 

 

Em outro artigo da CF/88, o artigo 146 em seu inciso III, está previsto que lei 

complementar será usada para  

“Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: 
a) definição de tributos e suas espécies, bem como em relação aos impostos 

discriminados nesta Constituição, , a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo 
e contribuintes; 

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; 
c) ....” 

 

 No caso do imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, não foi até 

então editada lei complementar que regulamente sua instituição. Também não há no CTN 

nenhuma orientação específica sobre este imposto. Assim, cada ente tributante ocupou-se se 

sua própria legislação. Logicamente que atentando para as demais disposições normativas do 



 28

Sistema Tributário Nacional. Neste sentido valeram as possibilidades contidas nos Atos das 

Disposições Transitórias da Constituição, que no seu artigo 34, caput, e parágrafos 3º, 4º e 5º  

que estabeleceram: 

“Art. 34. O sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do 
quinto mês seguinte ao da promulgação da Constituição, mantido até então, o da 
Constituição de 1967, com  a redação dada pela Emenda Constitucional nº 1, de 1969, e 
pelas posteriores. (...) 

Parág.3º. Promulgada a Constituição, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão editar as leis necessárias  à aplicação do sistema nacional tributário nela 
previsto. 

Parág. 4º. As leis editadas nos termos do parágrafo anterior produzirão efeitos a 
partir da entrada em vigor do sistema tributário nacional previsto na Constituição. 

Parág. 5º. Vigente o novo sistema tributário nacional, fica assegurada a aplicação da 
legislação anterior, no que não seja incompatível com ele e com a legislação referida nos 
parágrafos 3º e 4º”. 

 

Ainda dentro do texto constitucional, no inciso III do artigo 158, está estabelecido que 

do produto da arrecadação do IPVA, 50% pertencem aos municípios. Desta forma, o custo de 

instituição, cobrança e administração do IPVA serão dos Estados e Distrito Federal. Mas a 

eles será destinada somente metade do produto arrecadado. Após a dedução dos custos, tal 

parcela será ainda mais diminuída. A tabela a seguir mostra os números da arrecadação 

tributária estadual da Bahia nos anos de 1999, 2000 e 2001.  

Tabela nº 1. Arrecadação de Tributos Estaduais da Bahia 1999-2001. (R$) 

ANO ICMS IPVA ITD OUTROS TOTAL % IPVA/ 

TOTAL 

1999 3.023.140.503,73 74.194.715,21 5.990.917,33 73.050.744,30 3.176.383.553,19 2,33

2000 3.756.351.200,99 88.166.241,74 5.906.595,08 76.705.262,96 3.927.131.348,17 2,24

2001 3.502.028.485,95 101.352.574,28 3.655.094,94 67.587.022,56 3.674.623.177,73 2,75

Fonte: Sistema de Informações da Administração Tributária – SIDAT – PRODEB – Ba em 20.11.2001 
Nota: OUTROS são taxas, acréscimos moratórios, correção monetária e multas arrecadas juntamente 
com os  tributos. 
No ano de 2001 foi considerado o período de Janeiro a Outubro 
 
 
2.2 ASPECTOS RELEVANTES DO IPVA 
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É notória a pouca bibliografia sobre este imposto, sendo mesmo tratado com certo 

descaso pelos tributaristas. Certamente pela relativa pouca importância deste tributo dentro do 

total da arrecadação dos Estados e Distrito Federal. Mas destacaremos aqui alguns aspectos 

que são de interesse para o objetivo deste trabalho, quais são: a supressão das vedações 

presentes no texto da CF/67, a falta de lei complementar e os conceitos dos termos 

“propriedade” e “veículos automotores” presentes no texto constitucional. 

A supressão no atual texto constitucional da vedação de se cobrar taxas ou outros 

impostos sobre a utilização de veículos, que estava presente na Emenda Constitucional nº 27 

de 1985, encontra opiniões semelhantes em Ricardo Lobo Torres26 e Hugo de Brito 

Machado27. Ricardo afirma que 

“Embora não o diga o texto atual o IPVA afasta a incidência de qualquer taxa de 
prestação de serviço ou exercício do poder de polícia relacionados com a propriedade 
do veículo (vistoria, licenciamento, placa e plaqueta, etc...), mas não impede a 
exigência de pedágio”. 

 

Hugo é mais incisivo, quando afirma: 

“Quanto às taxas, a vedação era dispensável, posto que o fato gerador das taxas está 
sempre ligado à atuação estatal, não se compreendendo mesmo uma taxa sobre o uso de um 
veículo particular. Com ou sem a vedação expressa, infelizmente a cobrança de taxas continua 
a ser praticada, em flagrante violência à Constituição. (...) Quanto aos impostos, parece-nos 
que a vedação somente seria importante em face da competência dita residual, posto que o 
sistema tributário brasileiro é rígido, discrimina as competências delimitando o âmbito de 
cada imposto...”. 

 
Como se vê, ainda associada ao uso de um veículo, os entes tributantes do IPVA 

mantêm cobrança ilegal de taxas. Estas taxas têm como fato gerador a informação de cadastro 

com dados do veículo e proprietário, além de vistorias relacionadas com o poder de polícia 

estatal. Em outros termos, estas taxas incidem sobre informações necessárias à administração 

tributária para perfeitamente vincular o veículo ao proprietário. Sendo assim, estas taxas 

                                                 
26 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. op. cit. p. 357  
27 MACHADO, Hugo de Brito. op. cit. pág 281 
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incidem sobre obrigações acessórias relativas ao IPVA. E conforme o parágrafo 2º do artigo 

167 do CTN: 

“A obrigação acessória decorre da legislação tributária e têm por objeto as prestações, 
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos 
tributos”. 

 
Por analogia, as obrigações de licenciamento, vistoria e emplacamento aludidas acima 

por Ricardo Lobo Torres, assemelham-se às obrigações de inscrição e manutenção cadastrais 

relacionadas com o ICMS. E aqui não há taxas sendo cobradas para os contribuintes cumpri-

las. 

Outro tema é a não existência de lei complementar regulamentando o IPVA. Há nesta 

questão do IPVA um conflito relacionado com a competência dada pelo artigo 155 da CF/88 

aos Estados e Distrito Federal para que eles instituam o imposto, e de outro lado a limitação 

expressa no artigo 146 do mesmo texto legal, quando limita a competência legislativa dos 

Estados, Distrito Federal e Municípios. Esta limitação decorre da estipulação que regulação 

de assunto tributário é matéria de lei complementar, portanto, matéria de amplitude nacional. 

No caso do IPVA não houve edição de lei complementar atendendo ao disposto neste 

artigo 146 da CF/88. Como isto, passa a haver um choque entre a competência atribuída e a 

forma de exercê-la. Ou seja, juntamente com a competência dada em um artigo vem a 

limitação do alcance desta competência em outro artigo do mesmo texto constitucional. 

Não pretendendo extravasar os objetivos deste trabalho, acatamos a opinião de Johnson 

Barbosa28 quando afirma, com clareza: 

“... uma vez que, atribuída a competência cabe ao seu titular exerce-la. Aliás, Pontes 
de Miranda, em nome do princípio da legalitariedade, afirmava ser obrigatório o exercício 
da competência tributária outorgada pela Constituição. (...) Seria arrematado absurdo que 
os Estados ou os Municípios ou mesmo a União, ficassem impedidos de exercer sua 
competência, ao sabor da morosidade legislativa do Congresso Nacional. 

Em caso de omissão legislativa, a entidade tributante legisla dentro de sua 
competência. Se esta competência vier a ser restringida por futura lei complementar, fica 

                                                 
28 NOGUEIRA, Johnson Barbosa. Lei complementar e a competência legislativa estadual. in Direito tributário  
         atual, vol 13. São Paulo: Editora Resenha Tributária, Abril/1994. p. 143 
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o dispositivo da lei ordinária colidente com sua eficácia suspensa. Não se trata de 
revogação, nem de inconstitucionalidade, mas de suspensão de eficácia (...) 

Não tem sentido pretender que a falta de lei complementar paralise e esterilise 
competência atribuída pela Constituição.” 29

 
Então, na falta de lei complementar regulando o IPVA, nos moldes do citado artigo 146 

da Constituição, espera-se, e de fato ocorreu, que cada ente tributante faça sua legislação 

ordinária, nos moldes constitucionais e conforme outros princípios jurídicos limitantes. 

Mesmo porque uma lei complementar não criará outras limitações além das existentes. 

Quanto ao termo “propriedade” presente no enunciado constitucional do IPVA, usamos 

conceitos do Código Civil Brasileiro para esclarece-lo. Há uma grande distância entre o 

entendimento popular e o entendimento jurídico-constitucional do termo “propriedade”. 

Popularmente, não se pode entender como proprietário de um veículo alguém que o tenha 

adquirido em pagamento parcelado - “em até 60 meses”, como se anuncia – mantendo o 

veículo sob reserva de alienação. 

Entretanto, parece-nos que o texto constitucional usou o entendimento de “domínio 

limitado”. Neste caso o adquirente do veículo detém o direito de uso e gozo previsto no artigo 

524 do Código Civil. Mas não detém o direito de “livre dispor” deste veículo, estando por 

contrato, impedido de vende-lo antes do completo pagamento. São esclarecedoras as palavras 

de Sílvio Rodrigues30: 

“O próprio legislador distingue a propriedade em: plena, quando os seus direitos 
elementares se acham reunidos no do proprietário; e limitada, quando tem ônus real ou é 
resolúvel (...) É ainda limitado o domínio gravado com a cláusula de inalienabilidade, pois, 
no caso, falta a seu titular a prerrogativa de livremente dispor da coisa, estando assim, 
privado do jus abutendi”. 

 

                                                 
29 Opinião semelhante é defendida por Marcelo Knoepfelmacher, quando diz: “Ante a ausência de lei 
complementar que veicule normas gerais sobre a instituição do IPVA, entendemos que os Estados têm 
competência plena para exercer a competência que lhes foi outorgada pela Constituição, faculdade que lhes 
conferem as disposições dos parágrafos 1º a 4º do art. 24 do texto constitucional, combinado com o art. 155, III, 
da CF de 1988”. (Aspectos da incidência do IPVA sobre aeronaves. Revista de Direito Tributário, vol.79. São 
Paulo: Dialética, 2001. p. 216) 
30 RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil. 20.ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1993. p. 82 
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Sobre os conceitos de “veículos automotores”, deve-se inicialmente atentar-se para o 

alargamento do alcance deste atual IPVA. Iniciado, como dissemos de uma taxa rodoviária 

cobrada por trânsito de veículos por rodovias federais, ampliado posteriormente para um 

imposto cujo fato gerador era o registro de veículos automotores ou a renovação anual para 

circular, chegou-se à tributação da propriedade de veículos automotores. 

Do texto presente na Constituição federal de 1988, surgiram questionamentos a respeito 

da inclusão de qualquer veículo automotor na incidência do imposto. Assim, questionou-se 

sobre a tributação de locomotivas, embarcações e aeronaves. As leis ordinárias estaduais 

cuidaram de tomar a expressão “veículos automotores” na sua acepção mais ampla.31, 

incluindo nelas motociclos, barcos a motor, aeronaves, locomotivas, ônibus e caminhões... e 

estabelecendo isenções específicas conforme o entendimento de cada Estado. 

Estas discussões encontraram respostas contundentes na exposição de Marcelo 

Knoepfelmacher32. O autor entendeu que a qualidade de “veículos automotores” deve ser 

entendida de forma ampla. Não se resumindo aos veículos de trânsito apenas por via terrestre, 

mas aí também incluindo aeronaves e embarcações. E como lembrado no voto do Ministro 

Humberto Gomes de Barros33, 

“O imposto não incide sobre o veículo, mas sobre a propriedade que as pessoas 
exercem em relação a estes”. 

 

 

3. O PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA 

 

Certamente este é um dos temas mais empolgantes e controvertidos das ciências 

jurídicas. Não é raro encontrar juristas que fazem ampla defesa deste princípio como sendo a 

                                                 
31 Veja-se as leis estaduais nº 2.8877/97 do Rio de Janeiro; nº 12.735/97 de Minas Gerais; nº 7.431/85 do Distrito 
Federal; nº 1.810/97 do Mato Grosso do Sul; nº 6.348/91 da Bahia e 6.606/89 de São Paulo  
32 KNOEPFELMACHER, Marcelo. op. cit. ,p. 215- 230 
33 STJ _ RE-RMS 10.9006 – (99.00511470-0) RJ Rel Min. Nilson Naves DJU 24.11.2000 p. 251 
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orientação maior das normas tributárias, sendo mais que um limite à tributação. Pela análise e 

desdobramentos da compreensão da capacidade contributiva, ultrapassa-se a área do Direito 

Tributário Positivo e adentra-se a área das Ciências Sociais e Políticas. 

Desta forma, renomados juristas partem das suas considerações jurídico-tributárias e 

alcançam o discurso sobre justiça tributária como parte da justiça social, buscada como 

finalidade última da tributação estatal. De fato, como veremos, a noção de “justiça tributária” 

está intimamente relacionada com o respeito à capacidade contributiva. Este vínculo amplia as 

dificuldades de se abordar e limitar o tema. Já nas palavras de José Marcos Domingues de 

Olliveira34  encontramos comentários sobre estas dificuldades: 

“A Justiça da tributação constitui antiqüíssimo problema fiscal (...) Ora, não se afigura 
científico recuar face às dificuldades do tema. O Direito conhece prestações, sujeitos e conceitos 
indeterminados e a maior ou menor facilidade de sua determinação não lhes tira a tutela jurídica. 
Basta lembrar as noções de `boa-fé`, ´ordem pública`, `bons costumes` e tantas outras, 
cotidianamente integradas pela jurisprudência.” 

 
Capacidade Contributiva tem sido conceituada como “o atributo que deve qualificar 

alguém aos olhos do legislador para sujeito passivo da relação tributária”35, “é a capacidade 

econômica do contribuinte (...), é a capacidade de pagar”36, “o princípio ou preceito da 

igualdade de posições dos cidadãos, diante do dever tributário de prover as necessidades da 

coletividade”37. Várias posições diante do conceito de capacidade contributiva foram 

compiladas na opinião de José Marcos Domingues de Oliveira38: 

“Entendemos nós que as precedentes definições se complementam, devendo-se, 
porém esclarecer que capacidade contributiva é conceito que se compreende em dois 
sentidos, um objetivo ou absoluto e outro subjetivo ou relativo. 

No primeiro caso significa a existência de uma riqueza apta a ser tributada 
(capacidade contributiva como pressuposto de tributação), enquanto no segundo, a 
parcela desta riqueza que será objeto de tributação em face das condições individuais 
(capacidade contributiva como critério de graduação e limite de tributo)”. 

                                                 
34 OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Direito tributário: capacidade contributiva: conteúdo e eficácia do  
          princípio. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p. 21- 27 
35 BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao poder de tributar. 5. ed.  Rio de Janeiro: Forense, 1977.  
          p. 295 
36 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. op. cit.  p. 83 
37 UCKMAR, Victor. Princípios comuns de direito constitucional tributário. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. 
         p. 84 
38 OLIVEIRA, José Marcos Domingues de.o Op. cit. , p. 57 
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De qualquer modo que se compreenda, atua o princípio da capacidade contributiva 

como um instrumento regulador da distribuição do ônus tributário, estabelecido como 

necessário à manutenção dos governos estatais. Deste modo rompe-se com a distribuição per 

capita39 dos tributos, promovendo-se a justiça conforme a possibilidade concreta de 

participação dos cidadãos, segundo suas características pessoais, no rateio dos custos estatais. 

Aqui, neste trabalho, limitar-nos-emos a destacar os aspectos mais relevantes deste 

princípio e que sirvam de instrumental para a análise das isenções do IPVA na Bahia. Então, 

com pesar pelo resumo necessário, abordaremos isonomia e capacidade contributiva, a 

jurisdicidade e eficácia do princípio e a sua possível mensuração diante do mínimo 

existencial. 

A capacidade contributiva é comumente considerada como derivação do amplo 

princípio da isonomia ou igualdade jurídica. Considera-se que a isonomia, enquanto força de 

justo tratamento igual dado aos que se encontrem em igual condição, como regra jurídica de 

eficácia plena encontra definição econômica dentro do Direito Tributário através da 

capacidade contributiva. Neste sentido afirmou Victor Uckmar40: 

“A igualdade perante os gravames fiscais pode ser entendida em dois sentidos: 
a) em sentido jurídico como paridade de posição, com exclusão de qualquer 

privilégio de classe, religião e raça, de modo que os contribuintes que se encontrem 
em idênticas situações sejam submetidos a idêntico tratamento fiscal, 

b) em sentido econômico, como dever de contribuir aos encargos públicos 
em igual medida, entendida em termos de sacrifício, isto é, (...) em relação à 
capacidade contributiva dos indivíduos.”. 

 
Há que se considerar que todo princípio genérico  - no caso o princípio da igualdade – 

trás certo grau de imaterialidade, devendo dispor de elementos que lhe concretize, que lhe 

atribua caráter positivo e aplicável. Assim, dentro do âmbito tributário, o caráter imaterial da 

igualdade necessita de suportes para prevalecer de modo realizável41. A realização concreta 

                                                 
39 NOGUEIRA, Alberto. op. cit.  p. 189 
40 UCKMAR, Victor. op. cit., p. 67 
41 Ricardo Lobo Torres afirma “Entre igualdade e justiça o relacionamento é íntimo e profundo. Mas não se 
confundem. A igualdade, como princípio vazio é medida de justiça; esta se torna impensável sem a igual 
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da igualdade jurídica e, em foco, da igualdade tributária pode ser conseguida através da 

aplicação conjunta de outros princípios jurídico-tributários, como bem apontou Ricardo Lobo 

Torres42: 

“A igualdade alcança maior grau de concretitude através dos subprincípios 
constitucionais vinculados à capacidade contributiva, a saber: 

a) progressividade. (...) significa que o tributo será graduado de forma a atingir 
por alíquotas maiores as bases tributárias mais elevadas (...) 

b) proporcionalidade. Sinaliza para a imposição fiscal proporcional à riqueza, 
através de alíquotas uniformes para cada base de cálculo e se aplica de preferência aos 
impostos sobre o patrimônio (...). 

c) personalização. Significa que os impostos devem, “sempre que possível”, 
incidir de acorso com a situação pessoal do contribuinte (...) 

d) seletividade. (...) O tributo deve incidir por alíquotas mais elevadas na razão 
inversa da utilidade social do bem ou da sua necessidade para o consumo popular (...) 

e) neutralidade. (...) Recomenda que os impostos incidam igualmente sobre a 
mesma base jurídico-econômica e que não destorçam a formação dos preços. 
Dificílima, entretanto, a sua aplicação.” 

 

Roque Carrazza43 tem outro entendimento sobre a relação entre proporcionalidade e 

capacidade contributiva, não citando aquele princípio como um subprincípio deste outro, mas 

entendo-o mesmo como divergente. 

“[a proporcionalidade] atrita com o princípio da capacidade contributiva, porque 
faz com que as pessoas economicamente fracas e pessoas economicamente fortes paguem 
imposto com a mesma alíquota. É claro que se a base de cálculo do imposto a ser pago 
pelo economicamente mais forte for maior que a base de cálculo do imposto a ser pago 
pelo economicamente mais fraco, o quantum debeatur do primeiro será maior. Mas isto 
desatende ao princípio da capacidade contributiva, porque ambos estão pagando, em 
proporção, o mesmo imposto. Não está se levando em conta a capacidade econômica de 
cada qual.”. 

 

Pelas palavras dos autores citados nota-se que a isonomia tributária encontra 

materialidade no princípio da capacidade contributiva. E este, se entendido como formado por 

subprincípios, incluse ou excluse a proporcionalidade, encontra realização concreta na 

observância dos seus elementos formadores.Se a capacidade contributiva é um princípio 

                                                                                                                                                         
repartição das cargas fiscais.”.  (TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e 
tributário. op. cit. p. 333) 
42 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário. op. cit. p. 335-336 
43  CARRAZZA, Roque. op. cit.  p. 66 
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jurídico concretizável, cabe-nos entender sua aplicação. A jurisdicidade e eficácia do 

princípio da capacidade contributiva encontra, também, decididos defensores. O próprio texto 

da CF/88, em seu artigo 145, parágrafo 1º, expressa, in verbis: 

“Sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo 
a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, 
especialmente para conferir efetividade a estes objetivos, identificar, respeitados os 
direitos individuais, e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades 
econômicas do contribuinte.”. 

 

Com isto, na Lei Magna Brasileira surge de forma clara o reconhecimento da 

capacidade contributiva. E por assim estar no texto constitucional é que, entendemos, não há 

dúvidas sobre a sua importância como um princípio jurídico constitucional. Não resta dúvidas 

que a capacidade contributiva deve ser compreendida, respeitada e aplicada de fato como um 

princípio jurídico constitucional. E como tal deve nortear todas as elaborações e 

interpretações das normas infraconstitucionais, pois assim deve ser tratado um princípio, 

conforme tão bem expôs Aliomar Baleeiro44. A singular presença de uma norma em um texto 

constitucional é suficiente para atribuir-lhe importância, como defendeu Geraldo Ataliba 

citado por Roque Carrazza45: 

“Ora, como vamos deixar de reconhecer caráter jurídico a uma disposição 
constitucional? Na pior das hipóteses a disposição constitucional mais abstrata e vaga 
possui, no mínimo, a eficácia paralisante de todas as normas inferiores, se contrastante com 
seu sentido (...)” 
 
Ou, nas palavras do próprio Roque Carrazza46, 

“Obviamente o art. 145, parágrafo 1º da CF não encerra mera diretriz programática, 
incapaz  de produzir efeitos, seja junto ao legislador, seja junto ao juiz. Hodiernamente, a 
doutrina de um moído geral, está de acordo quanto à natureza obrigatória do víunculo 
decorrente das normas constitucionais ditas `programáticas` e, destarte, quanto à 
inconstitucionalidade das leis que as afrontem”. 

 
Assim, entendemos que a “capacidade contributiva” é um princípio jurídico-tributário, 

formado por elementos ou subprincípios que devem ser observados pelo legislador e efetivado 

                                                 
44 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 681 
45 CARRAZZA, Roque. op. cit. .p. 70 
46 CARRAZZA, Roque. op. cit. p. 70 
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na prática pela Administração Tributária. Não entendemos ser a capacidade contributiva uma 

utopia a ser eternamente perseguida, como ideal inatingível de justiça. Mas a entendemos com 

norma jurídica cuja importância, abstrata e material, deve ser respeitada ao ponto da eficácia 

plena, capaz de declarar inconstitucionalidade de qualquer norma infraconstitucional que a 

afronte ou negue. 

O artigo do texto constitucional acima citado diz sobre o tributo “imposto”, unicamente. 

E muitas divergências tem havido sobre a aplicação do princípio da capacidade contributiva 

às taxas, contribuições de melhoria e aos próprios impostos indiretos47. Sobre estas espécies 

de tributos, reconhecemos a maior dificuldade operacional da aplicação do que sobre os 

impostos diretos, mais facilmente personalizados. 

Mesmo porque são nos impostos indiretos que acontecem as maiores injustiças 

tributárias. Conforme dados do IPEA (Iinstituo de Pesquisas Econômicas Aplicadas)48, no 

ano de 2000, no Brasil, quem tem rendimentos de R$ 4.530 gasta em impostos indiretos 7,5% 

de sua renda. Enquanto quem tem rendimentos de R$ 302 gasta em impostos indiretos 26,5% 

de sua renda. 

Assim, somos da defesa da ampla aplicação do princípio. Para tal, reforçamos as 

palavras de Ricardo Lobo Torres, na nota nº 9, sobre os que dão operacionalidade à 

capacidade contributiva. Se são aqueles subprincípios respeitados, e mais ainda, se houver o 

intencionado trabalho da Administração Tributária, conforme o art. 145 da CF/88, não haverá 

porque não se tornar exeqüível o respeito da capacidade contributiva a todos os tributos. 

                                                 
47 Ampla defesa desta posição pode ser encontra em OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. op. cit. p. 77 e  
seguintes 
48 Revista Veja, ed. nº 1670. São Paulo: Editora Abril, 11/10/2000. p. 28. A revista anuncia os dados com o 
seguinte texto: “O Estado brasileiro prefere taxar os produtos a taxar a renda. Ou seja, cobra tributos na venda do 
cigarro, da bebida, dos remédios, da gasolina, da prestação da casa popular. Estes impostos indiretos são a 
maneira mais injusta de financiar a máquina pública. O motivo é que eles incidem da mesma forma sobre todos 
os consumidores, sejam eles ricos ou pobres(...)” 
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Consideramos decisivas as palavras de José Marcos Domingues de Oliveira, quando 

assegura49: 

“Quer se pense, portanto, no princípio como pressuposto da tributação quer 
enquanto critério de graduação do tributo, não se poderá conceber um sistema tributário 
apenas `parcialmente`adequado à capacidade contributiva, ou seja, com somente certo 
tipo de tributo respeitando a Ordem Constitucional e outros não... 

(...) Do contrário, insista-se o sistema tributário não se consubstanciaria num todo 
homogêneo, dogmaticamente integrado, de exações orientadas unilateralmente, mas se 
transformaria numa massa heterogênea, coxa (...)”. 

   
Mensurar, medir, dar um índice material à capacidade contributiva não é exeqüível. Não 

se pode imaginar cada cidadão portando um “certificado de capacidade contributiva”, que aos 

moldes das carteiras “de estudante” e “de passe livre”, seja apresentado em cada momento de 

um fato gerador de tributos para se obter a redução ou isenção da carga tributária. 

Voltemos aos estudos de Klaus Tipke50. Este professor alemão defende a não-tributação 

do consumo pessoal e empresarial, bem como a não-tributação das receitas empresariais 

reivestidas. Textualmente, ele afirma: 

“Impostos pessoais, seja qual for o seu nome, ou seja qual for o seu objeto declarado em lei, só 
podem ser extraídos da renda ou do patrimônio, enquanto renda poupada. (...) Não só o imposto de 
renda, mas também o imposto sobre vendas transladado para o que suporta seu ônus, 
bem como ainda, o imposto sobre heranças e doações, o imposto sobre os negócios 
jurídicos e os impostos especiais sobre o consumo somente podem ser extraído da renda. 
O mesmo vale para o imposto sobre propriedade territorial (...). 

Para os impostos sobre empresas vale: pouco importa qual o nome do imposto sobre a 
empresa e como o legislador denominou o seu objeto, o imposto somente pode ser extraído do lucro da 
empresa.” 

 

Esta posição, de incisiva defesa da liberdade econômica, encontra dificuldade de 

implantação em países como o Brasil, de economia sujeita a influências maiores que meras 

considerações tributárias, conforme reconhece o autor à página 64 do referido texto. 

Há-se então de retornar a Ricardo Lobo Torres, já citado, quando defende os 

subprincípios para a efetivação da capacidade contributiva. Se não é possível mensurar tal 

condição econômica para cada contribuinte, principalmente diante dos impostos indiretos, 
                                                 
49 OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. op. cit. p. 78 
50 TIPKE, Klaus. op. cit.  p. 63 
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pode-se, sim, estabelecer critérios tais de seletividade nos impostos que desonerem, por 

relação indireta, o consumo de bens e serviços essenciais aos cidadãos de baixa ou nenhuma 

condição econômica de ser confundido com “contribuinte”.  

Esta possibilidade positiva encontrou em José Marcos Domingues de Oliveira51 sólida 

defesa: 

“Mas o princípio da capacidade contributiva, além da tutela negativa  até aqui exposta 
(de negar validade à lei que em tese o malfira ou suspender-lhes efeitos que o violentem 
no caso concreto) comporta também uma tutela positiva, consistente no direito de exigir do 
Estado a produção de norma jurídica que venha a garantir a efetividade da sua diretriz, mediante 
a prolação de sentença (norma concreta), pois não se admite que a omissão dos Poderes 
Políticos frustre as garantias constitucionais (inconstitucionalidade por omissão)”. 

 

Ainda, em diversos e renomados autores, são encontrados amplos estudos sobre a 

isenção tributária do mínimo existencial. Esta expressão que tem sido corriqueiramente 

tomada como acepção de margem sob a qual não se pode tributar, encontra, na verdade, 

desdobramentos maiores, principalmente em países de graves injustiças sociais. Daí que 

consideramos extremamente sensatas as lições de Ricardo Lobo Torres sobre o assunto52. 

“O problema do mínimo existencial se confunde com a própria questão da 
pobreza. Há um direito às condições mínimas de existência humana digna que não pode 
ser objeto de incidência fiscal e que ainda exige prestações estatais positivas. 

O mínimo existencial não tem conteúdo específico. Abrange qualquer direito, ainda 
que originalmente não-fundamental (direito à saúde, à alimentação, etc.), considerado em 
sua dimensão essencial e inalienável. 

Sem o mínimo necessário à existência cessa a possibilidade de sobrevivência do 
homem e desaparecem as condições iniciais de liberdade (...) O mínimo existencial não 
tem dicção normativa específica, está compreendido em diversos princípios 
constitucionais (...). O direito ao mínimo existencial está implícito também na 
proclamação do respeito à dignidade humana, na cláusula do Estado Social de Direito e 
em inúmeras outras classificações constitucionais ligadas aos direitos fundamentais.”. 

 
E, como conclusão, estas palavras encontram ainda em Klaus Tipke53 uma versão mais 

específica, e não menos oportuna, quanto refere-se à tributação: 

“O princípio da capacidade contributiva atinge apenas a renda disponível para o 
pagamento de impostos. A base de cálculo deve ser reduzida também por aquilo que o cidadão 

                                                 
51 OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. op. cit, pág. 160 
52 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. op. cit. p. 59-60 
53 TIPKE, Klaus. op. cit. p. 65 
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forçosamente tem que pagar para fins privados. Nenhum imposto pode entrar no mínimo 
existencial. 

A capacidade contributiva termina, de todo modo, onde começa o confisco que leva à 
destruição da capacidade contributiva.”. 
 

Alguns autores fazem distinção quanto à capacidade contributiva ser analisada segundo 

os fatos geradores ou segundo os contribuintes atingidos. Nesta caminho devemos lembrar 

Mizabel Derzi54, quando comenta que: 

“Emílio Giardina explica que a capacidade objetiva absoluta obriga o legislador a tão 
somente eleger como hipótese de incidência de tributos aqueles fatos que, efetivamente, 
seja, indícios de capacidade econômica. Daí se inferir a aptidão abstrata e em tese para 
concorrer aos gastos públicos da pessoa que realiza tais fatos indicadores de riqueza. No 
mesmo sentido aponta Alberto Xavier. Ele explica que o legislador pode: `... escolher 
livremente as manifestações de riqueza que repute relevantes para efeitos tributários, bem 
como delimita-las por uma outra forma mas sempre deverá proceder a essa escolha entre 
situações da vida reveladoras de capacidade contributiva e sempre a estas se há de referir na 
definição dos critérios de medida do tributo`. 

Não obstante, a capacidade relativa ou subjetiva refere-se à concreta e real aptidão de 
determinada pessoa (considerados seus cargos obrigatórios pessoais e inafastáveis) para o 
pagamento de certo imposto.” 
 

Com estes breves e necessários esclarecimentos teóricos, passaremos a seguir a estudar 

as isenções do IPVA-Ba sob a ótica deste princípio da capacidade contributiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Citado por COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 6. ed. Rio de Janeiro: 
        Forense, 2001. p. 77 
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AS ISENÇÕES DO IPVA/Ba E O PRINCÍPIO DA CAPACIDADE 
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1. INTRODUÇÃO 

 

De forma geral, isenções tributárias não possuem direta e necessária relação de 

proporcionalidade com a capacidade contributiva. De fato, somente estaria, justa e 

automaticamente, isentado de qualquer tributação, o necessário estritamente para a existência 

digna da pessoa, conhecido como o mínimo existencial. Não sendo isto, não se pode 

determinar a priori que um fato gerador de tributo, ao ser excluído da constituição do crédito 

tributário, estaria atendendo à justiça tributária, por respeito à capacidade econômica do 

contribuinte envolvido. Para que a justiça tributária esteja realizada neste caso, é necessário 

que o fato isentado seja revelador da condição econômica do contribuinte, e que esta esteja 

posta abaixo da linha de tributação. Ou seja, que o fato gerador isentado esteja incluído no 

campo do mínimo existencial. 

Se um fato foi isentado de tributação, dentro do formalismo estabelecido pelo Direito 

Tributário Positivo, atendendo aos ditames normativos de legalidade, competência tributária, 

anterioridade, etc...pode-se dizer, no máximo, que teve sua isenção concedida com 

revestimento de formalidade material. Não é possível afirmar, no entanto que tal isenção seja 

justa. Ainda que possa parecer simpática à análise comum popular tal isenção, há-se que se 

lembrar das noções de “benefícios odiosos” antes de declarar haver justiça em uma isenção. 

Esta noção de “benefícios odiosos” está diretamente associada ao princípio de igualdade 

tributária. Assim, mesmo que revestida de formalidade legal, uma isenção para ser justa 

necessita não estar incluída no rol dos benefícios que foram concedidos como favorecimentos 

a pessoas ou grupos de pessoas determinados. Para não ser um “benefício odioso”, uma 

isenção não pode fazer distinção entre pessoas iguais. E isto, dentro do Direito Tributário, 

deve ser entendido da seguinte forma: para ser justa, uma isenção tributária, não pode fazer 
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distinção entre pessoas de iguais capacidades contributivas. Não sendo assim, estará o Direito 

Tributário sendo mal usado para mascarar de legalidade formal uma isenção que é, na sua 

essência, um ato de injustiça fiscal por criar discriminação entre iguais. Ainda que seja uma 

simpática isenção, ao observador comum. 

Como vimos na Primeira Parte deste trabalho, não pode haver real justiça tributária fora 

de uma consideração conjunta, sistêmica e harmônica de tributos. Quando se estabelece a 

tributação de patrimônio, por exemplo, isentando-o aquém de determinado valor monetário 

avaliado, deve-se manter tal isenção sobre todos os tributos e não apenas em um  unicamente 

considerado. As isenções concedidas no IPVA/Ba, seguramente, não partiram da consideração 

sistêmica e harmoniosa dos tributos. São isenções concedidas isoladamente, analisadas com 

vistas a este imposto unicamente. 

Quando se concede uma isenção, se ela está em sintonia com o princípio da capacidade 

contributiva, esta isenção estará respeitando ou a capacidade econômica objetiva, 

considerando que os fatos geradores isentados não demonstram capacidade econômica da 

pessoa beneficiada e que portando não devem ser alcançados pela tributação. Ou estará a 

isenção atendendo à capacidade econômica subjetiva, considerando que o beneficiado 

dispensado da tributação, apesar da ocorrência da operação, não se enquadra como possuidor 

de condição econômica para ser alcançado pela tributação. 

Ainda, seguindo o estipulado no artigo 172, inciso III do CTN,  que diz: 

“A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho 
fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo (...) 

III – à diminuta importância do crédito tributário (...) 
 

poder-se-ia pensar em concessão de isenções apenas por que os fatos geradores não 

representam relevante receita para os cofres públicos. Neste caso, não haveria relação da 

isenção com a capacidade contributiva. Mas somente uma relação administrativa de custos e 

benefícios entre a cobrança do tributo e sua receita financeira produzida. 
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Estando em vigor uma isenção tributária revestida de legalidade formal, e constatando-

se sua violação à igualdade tributária, deve-se revogar tal isenção? A resposta é: talvez. Deve-

se, sim e necessariamente, adequá-la para que prevaleça o respeito da igualdade tributária, 

considerando a todos em igual condição econômica como merecedores de isenção tributária. 

E não apenas daquele tributo em questão. Mas em todos os tributos necessários para que a 

justiça tributária se faça. 

Para esta adequação, tanto se pode revogar tal isenção, se assim o princípio da 

capacidade contributiva o permitir, ou ampliar tal isenção para outros contribuintes em igual 

condição econômica atingindo-se outros tributos, se assim se fizer necessário à justiça. Mas 

considerando-se a realidade social deste Estado da Bahia, tais opiniões podem vir a ser 

consideradas como ousadas e descabidas. Certamente “ousadas” lhes cabe. Mas descabido 

mesmo é não se pensar nas repercussões jurídico-tributárias que podem advir da concessão 

mal analisada de isenções tributárias.  

E, justamente num “imposto menor”, pouco visitado pelos doutrinadores e pouco visado 

pelo Fisco, como o é o IPVA na Bahia, podem se instalar brechas para uma avaliação 

“ousada”. Ainda mais quando o objeto – a “propriedade de veículos automotores” - deste 

imposto não possui visível relação com o mínimo existencial, sendo, portanto, suspeitas suas 

isenções. 

 

2. A LEI Nº 6.348/91 DA BAHIA 

 

Com autorização da Emenda Constitucional nº 27 de 1985, em 09 de Dezembro de 1985 

o Estado da Bahia já publicava a Lei nº 4.626 instituindo o IPVA no seu território, também 

com vigência a partir de 1º de Janeiro de 1986. Com a promulgação da CF/88, como já dito, 

houve supressão no texto constitucional da expressão “vedada a cobrança de impostos ou 
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taxas incidentes sobre a utilização de veículos”. Porém foi mantida a divisão do produto da 

arrecadação. Mas esta Lei nº4.626 permaneceu em vigor após a promulgação da CF/88, posto 

que não houve restrições quanto aos termos presentes na Constituição anterior, estando a 

vigência aceita pelos ADCT. Pelo contrário, houve mesmo uma expansão decorrente da 

retirada das vedações. 

Então, finalmente em 17 de Dezembro de 1991, o Estado da Bahia publica a Lei nº 

6.348 com vigência para 1º de Janeiro seguinte, revogando finalmente a Lei nº 4.626. A atual 

lei baiana do IPVA recebeu alterações nos anos de 1994 e 1996, justamente no campo das 

isenções e alíquotas, conforme comentaremos posteriormente. 

Há alguns aspectos desta Lei, cuja íntegra mantermos nos Anexos deste trabalho, que 

merecem destaques: 

No seu art. 1º a lei incluiu uma nova expressão na descrição do fato gerador, além do 

presente no texto do art. 155, inciso III da CF/88 (‘propriedade de veículos automotores`). Na 

lei baiana esta descrição foi ampliada para “propriedade de veículo automotor de qualquer 

espécie” (grifo nosso). O IPVA é devido anualmente, com fato gerador ocorrendo em 1º de 

Janeiro de cada ano, ou na data de aquisição de um veículo novo. 

Não entendemos aqui espécie de inconstitucionalidade quanto à inclusão da expressão 

“qualquer espécie” pois a compreensão implícita do texto constitucional somente recebeu 

explicitação no texto baiano55. 

         Quanto à anualidade do imposto, não há nenhuma norma positiva de alcance nacional 

que estabeleça tal característica. Realmente, aqui prevalece o “costume” originário das antigas 

“taxas rodoviárias” associado às facilidades para a Administração Fazendária. 
                                                 
55 Outros acréscimos na descrição do fato gerador foram feitos em leis estaduais. A Lei nº 7.431/85, atualizada 
pela Lei nº223/91, do Distrito Federal, descreve: “Fato gerador do imposto sobre propeiedade de veículos 
automotores IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor”. A Lei nº 1.810/97 
do Estado de Mato Grosso do Sul é uma das que mais detalhes apresentam na descrição do fato gerador do 
IPVA: “Art. 145. O IPVA sobre a propriedade plena ou não, de veículo automotor, aéreo, aquático ou terrestre. 
Parágrafo 1º. Incidindo sobre a propriedade o IPVA é devido mesmo que o veículo não esteja:  I – obrigado a 
matrícula, a inscrição ou a registro, bem como a averbação, a assentamento, a licença, a inspeção ou a vistoria, 
em qualquer órgão incumbido da prática destes atos (...)” 
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              No seu art. 2º, a lei baiana estabelece que pode “o Poder Executivo” vincular o 

licenciamento do veículo ao pagamento do imposto”. Nisto discordamos: não pode. Não é 

justo vincular o cumprimento de uma obrigação a outra. Consideramos que todas as vistorias, 

licenciamento, emplacamento, alterações cadastrais, etc, comumente aceitas como serviços do 

Departamento Nacional de Trânsito (DETRAN), e sobre as quais incidem taxas, de fato, são 

obrigações acessórias que facilitam a cobrança e fiscalização de pagamento do IPVA. Mesmo 

que tais serviços não sejam apenas de interesse dos órgãos da Administração Tributária do 

IPVA. Então, não é justo cobrar-se pelo cumprimento de obrigações acessórias não 

convertidas, nos moldes do parágrafo 3º do art. 113 do CTN, a obrigação principal. Menos 

justo ainda vincular um ao outro pagamento. 

        No art. 3º são reconhecidas as imunidades estabelecidas no art. 150, inciso VI da CF/88. 

E que no caso do IPVA/Ba terão “eficácia imediata”, conforme o art. 5º da Lei em estudo. 

Mas se houver perda desta imunidade, então, restabelece-se a tributação. Neste artigo ocorre a 

junção de uma repetição desnecessária, ainda que esclarecedora, de restrições à tributação já 

fixadas no texto constitucional, com a regulação em nível estadual de elementos ausentes 

numa lei complementar nacional. 

        As alíquotas do imposto foram fixadas na lei 6.348/91, originalmente entre 1% e 4%. A 

esta alíquota maior56 estavam sujeitos os veículos importados. Mas esta alíquota foi reduzida 

a 2%, aplicada aos veículos de fabricação nacional, em alteração processada em 1994. Isto 

pelo reconhecimento de ser inconstitucional a diferenciação tributária em função da 

procedência do veículo – conforme art. 152 da CF/88. 

        A base de cálculo do IPVA, conforme art. 7º desta Lei em estudo, é o valor venal 

constante no documento que represente a transmissão da propriedade de um veículo novo. Ou 

no caso de veículo usado, “o valor venal constante numa tabela elaborada anualmente com 

                                                 
56 Estas alíquotas do IPVA variam entre 7% e 1% no Distrito Federal, 6% e 2% em São Paulo e 5% e 1% no Rio 
de Janeiro 
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base nos preços médios de mercado”, associados com características de valor e ano de 

fabricação. De modo semelhante, encontra-se esta forma de base de cálculo em outras leis 

estaduais. 

        O art. 8º da lei do IPVA/Ba estabelece, sem detalhar, de forma concisa, que o 

“contribuinte do imposto é o proprietário”. Aqui, sabemos está sendo considerada noção civil 

de domínio limitado posto que o adquirente de um veículo, diante das condições parceladas de 

pagamento, não é o detentor de pleno domínio57. 

        Merece ainda destaque o art. 13 desta lei baiana, que estabelece que “o imposto é 

vinculado ao veículo, não se exigindo, nos casos de transferência novo pagamento do imposto 

(...)”. Entendemos ser um dispositivo esdrúxulo, ainda que prático para a Administração 

Tributária. Vincular o imposto ao veículo, garante a permanência do tributo pago durante a 

vida tributada dele. Do contrário, vincular o IPVA ao proprietário do veículo, exigiria 

restituição do imposto pago nos casos de perda total, ou transferência do veículo para outro 

contribuinte. Seria necessário administrar os débitos e créditos de IPVA de cada pessoa, 

conforme os veículos tributados de que fosse proprietário, conforme sua condição de 

contribuinte ou não do imposto. Mas esta vinculação está presente em todas as leis estaduais 

do IPVA mostrando, portanto, que este mecanismo é útil e comumente empregado para mais 

facilmente administrar o tributo. 

        Ainda assim, “vincular o imposto ao veículo” soa como uma distorção do fato gerador 

para “ser veículo automotor e propriedade de alguém”. O parágrafo 5º do art. 7º desta lei 

ainda apresenta outra distorção quando diz: “Ocorrendo perda total do veículo, por sinistro, 

roubo, furto ou outro motivo que descaracterize sua propriedade, seu domínio ou sua posse, 

                                                 
57 De forma semelhante encontra-se na Lei nº 12.735/97 do Estado de Minas Gerais: Art. 4º - o contribuinte do 
IPVA é o proprietário de veículo automotor”.  Já a Lei nº 7.341/85, atualizada pela Lei nº 223/97 fornece 
detalhes no seu parágrafo 7º: “São contribuintes do IPVA as pessoas físicas ou jurídicas residentes e ou 
domiciliadas no Distrito Federal: I- proprietárias a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento 
pelos órgãos competentes; II- titulares de domínio útil do veículo, nos casos de locação e arrendamento 
mercantil; III- detentores de posse legítima do veículo, inclusive quando decorrente de alienação fiduciária em 
garantia, ou gravado com cláusula de reserva de domínio”.  
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o imposto será calculado por duodécimo ou fração, considerada a data do evento, não 

cabendo, entretanto, restituição se a perda se der após o recolhimento do imposto”. 

        Realmente, isto se afigura como uma prepotência tributária, onde se perde o tributo pago 

antecipado na anualidade, mas se reconhece a proporcionalidade desta anualidade ainda não 

paga, em caso de perda total do veículo. Há notória deformação entre a descrição do fato 

gerador e estes dispositivos da Lei nº 6.348/91, a Lei do IPVA na Bahia. 

 

3. AS ISENÇÕES DO IPVA/Ba 

 

Estas isenções estão descritas no artigo 4º com referência no artigo 5º e que passamos a 

discuti-las individualmente, segundo sua relação com o princípio da capacidade contributiva.: 

“Art. 4º São isentos do pagamento do imposto: 
I - os veículos de Embaixadas, Representações Consulares, bem como de 
funcionários de carreira diplomática ou de serviço consular, quando façam jus a 
tratamento diplomático e desde que os respectivos Países de origem adotem 
reciprocidade de tratamento;” 

  

        Esta isenção não guarda relação com o princípio da capacidade contributiva, pois apenas 

permite a isenção em razão de reconhecimento de reciprocidade. Esta isenção, que se encontra 

presente em várias leis estaduais do IPVA, tem fundamento no artigo 98 do CTN que 

estabelece que “os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a 

legislação tributária interna, e serão observados pela que lhe sobrevenha”. 

A propriedade de um veículo automotor por representações diplomáticas ou por um 

estrangeiro funcionário destas representações revela aptidão econômica para ser contribuinte 

do IPVA. Com isto, apenas o fato de ser uma representação diplomática ou ser estrangeiro a 

serviço diplomático, não deveria ser o bastante para dispensar este proprietário de veículo da 

tributação. De forma semelhante, apenas o fato de ser estrangeiro, não interfere na capacidade 

contributiva subjetiva desta pessoa. Pelo contrário, normalmente, diante da realidade sócio-
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econômica do Brasil, esta função é mais remunerada que a média salarial paga nos 

trabalhadores nacionais. 

Assim sendo, isentar tais pessoas da tributação do IPVA não atende ao princípio da 

capacidade contributiva. E se não atende, pode ser justo diante dos tratados internacionais e 

suas reciprocidades. Mas não é justo com os demais contribuintes alcançados pela tributação. 

E somente pela previsão de reciprocidade no tratamento internacional, tal isenção não desliza 

para o campo dos “benefícios odiosos”. Ainda que, estritamente de acordo com este princípio 

jurídico, não se pode acreditar na justiça de desta reciprocidade. O próprio dispositivo 

condiciona que tal isenção somente será dada em havendo tal reciprocidade. Em não havendo 

igual tratamento a funcionários brasileiros no exterior, prevalece a tributação dos veículos 

descritos no enunciado da isenção. Com isto, reconhece-se implicitamente, a possibilidade 

financeira destes contribuintes poderem contribuir com o imposto. Ou seja, implicitamente, 

reconhece-se capacidade contributiva, porém permanece a dispensa da tributação apenas por 

mecanismo que nenhuma relação guardo com a condição econômica dos beneficiados. E este 

reconhecimento implícito será confirmado no fato de não haver em outros tributos estaduais 

previsão de extensão desta isenção. Ou seja, considerou-se de forma condicionada à 

reciprocidade, e isoladamente ao IPVA, a concessão da isenção. Então, não é uma isenção 

harmonizada com outros tributos: é apenas uma isenção injusta, desmerecida. 

 
“II – Os veículos não registrados no Estado, de propriedade ou posse de turistas 

estrangeiros, portadores de `Certificado Internacional de Circular e Conduzir`, pelo prazo 
de estabelecido nesses certificados, mas nunca superior a 1 (um) ano”. 

 
Aqui tem-se uma isenção temporal, condicionada a um documento legal e que atinge a 

não residentes no país. Por esta isenção, que entendemos como justa, dispensa-se de 

tributação as pessoas que não residindo no país, utiliza-se apenas temporariamente dos 

serviços públicos brasileiros, como as estradas, diretamente ligadas ao IPVA. Não há que se 
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tratar aqui de considerações sobre a capacidade contributiva, pois na realidade, não se trata de 

pessoas avaliadas segundo os rendimentos e condições econômicas brasileiras. 

Esta isenção seria melhor tratada como uma não-incidência, pois a propriedade do 

veículo, supondo que tenha sido adquirido no exterior e que ingressa juntamente com o 

turista, devendo com ele também retornar.Então, esta “propriedade ou posse” não se adapta à 

definição de um tributo voltado para os conceitos jurídicos nacionais. Note-se que ao 

contrário da isenção anteriormente estudada, não se estabelece condição de reciprocidade. 

Mas a vigência temporal desta isenção pelo prazo de um ano, mostra relação com a 

período de cobrança também anual do IPVA. Mas fica subentendido que após tal período de 

permanência do veículo, seria devido o imposto. Aqui mais uma vez, confirma-se a 

vinculação descabida do imposto ao veículo. E por subentender que pode haver cobrança, 

subentende-se também capacidade econômica do turista para arcar com tal ônus tributário. 

Então, associado com a “propriedade ou posse” do veículo descrita na isenção, tem-se 

subjacente a crença que o proprietário ou possuidor terá, ainda que futuramente e se ocorrida 

a perda da isenção, capacidade de arcar com o pagamento do tributo. 

Estas considerações subentendidas a respeito da possibilidade econômica do 

contribuinte, é uma negação do próprio princípio da capacidade contributiva aplicada às 

isenções. Ora, se um fato é dispensado de tributação, deveria sê-lo apenas pela falta de 

capacidade contributiva objetiva ou subjetiva para manter-se a cobrança do tributo. Mas se se 

cobra tal tributo pela ocorrência de um fato que não repercute em nenhum indício de 

ampliação da riqueza – como a permanência do veículo em território nacional por mais de um 

ano -  então evidencia-se que , de fato, a condição econômica pré existente ao fato era 

suficiente e capaz de suportar o ônus tributário. 

 

“III- as máquinas agrícolas, desde que não circulem em vias públicas;” 
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Esta isenção não tem explicação nas relações internacionais como as anteriores. Aqui 

dispensou-se de tributação apenas pela “tradição” do objetivo antigo da taxa rodoviária, 

quando se referia ao trânsito por estadas federais.  

Isentar uma máquina agrícola do IPVA apenas por que ela não transita em vias públicas, 

pode ser considerado justo diante da não-utilização dos serviços públicos de conservação e 

construção de estradas. Também pode ser cômodo para a Administração Tributária não se 

ocupar de fiscalizar, controlar e registrar a “propriedade” de tratores , colheitadeiras, 

empilhadeiras, debulhadeiras e outras máquinas afins. 

Mas isto não guarda nenhuma relação com a capacidade econômica dos proprietários 

destas máquinas em suportar o tributo do IPVA. Se tais proprietários forem considerados 

como “equiparados a industriais”, se forem considerados como produtivos empresários rurais, 

então estariam sendo dispensadas de tributação bens equivalentes ao ativo imobilizado das 

empresas comerciais e industriais. E estes bens não são dispensados de tributos: nem do IPVA 

nem do ICMS. Mas se os proprietários destas máquinas forem considerados como pessoas 

físicas, ainda que produtores rurais, também não se justifica a isenção. Isto porque outros 

contribuintes, proprietários de veículos automotores de menor valor econômico, são atingidos 

pelo IPVA. Como por exemplos, os proprietários de motocicletas. Mesmo que as tenham 

adquirido por financiamento, sem o domínio pleno do veículo. 

Desta forma, isentar uma “máquina agrícola” do IPVA não é justo dentro do sistema 

tributário estadual, que onera veículos outros até menos valorosos. Então, mais uma vez, não 

se tem qualquer explicação de tal isenção dentro das análises do princípio da capacidade 

contributiva. A posse ou propriedade de uma destas máquinas, ainda que seja simpática tal 

isenção, demonstra a existência de condições econômicas suficientes para suportar o 

pagamento do tributo. Até pelo valor financeiro que possuem. Manter tal isenção é um ato de 

injustiça relativamente a outras pessoas atingidas pelo tributo. Assim, para que haja justiça 
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neste caso, deve-se revogar tal isenção. Ou ampliá-la para todos os contribuintes em igual 

condição econômica. 

 

“IV - os veículos utilizados no transporte público de passageiros, na categoria de 
táxi, de propriedade de motoristas profissionais autônomos ou cooperativados;” 

 

Esta isenção do IPVA/Ba usou de um caminho transverso para, de fato, beneficiar uma 

atividade econômica – o transporte público de passageiros em automóveis – aproveitando-se 

da tributação que incide sobre a propriedade de veículos automotores. O que se pergunta, para 

buscar a justiça desta isenção, é: Por que a propriedade de um veículo automotor que será 

usado para o transporte privado de passageiros, deve ser dispensada da tributação do IPVA? 

Ora, tal propriedade não difere em termos de demonstrações econômicas da propriedade 

de um veículo que não será usado para esta atividade. Então não se pode visualizar igualdade 

de tratamento entre o proprietário de um táxi e o proprietário de um veículo particular, quando 

se isenta aqueles e não estes. No próprio texto constitucional, no inciso II do artigo 150 está 

explícito: 

“(...) é vedado à União, Estados, Distrito Federal e aos Municípios:  
III- instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontre em situação 

equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por 
ela exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou 
rendimentos”. 

 

Desta forma, ao se conceder isenção de IPVA para um proprietário de táxi, está-se 

criando uma injustiça por tratamento desigual a outros profissionais que também utilizem um 

veículo automotor como instrumento necessário à sua atividade profissional, como por 

exemplo, os representantes comerciais.  

Se ainda considerarmos que o veículo automotor usado na condição de táxi é uma 

ferramenta, por assim dizer, indispensável à atividade, então, também são indispensáveis para 

outros profissionais as suas ferramentas. Veja-se o exemplo de um odontólogo. Para as suas 
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atividades são indispensáveis os equipamentos de elevado valor econômico, tal como o 

veículo,  que são usados necessariamente na execução de suas atividades profissionais. Mas a 

aquisição destes equipamentos não recebe dispensa do ICMS, enquanto outro tributo estadual. 

Desta forma, despreza-se a harmonia entre os tributos, defendida por Klaus Tipke, e 

estabelece-se tratamento desigual entre contribuintes em igual condição econômica, ferindo o 

princípio da igualdade. Princípio este que como já defendemos, expressa-se no Direito 

Tributário como capacidade contributiva. Manter a isenção de um veículo apenas pela 

destinação profissional que ele tenha, não é justo. Mesmo que seja legal. 

Ainda deve-se atentar para o parágrafo 1º do artigo 5º desta Lei do IPVA na Bahia. Ali 

está explícito que “na hipótese de perda da condição que fundamentava a isenção, não 

incidência e imunidade, o imposto será devido por duodécimo ou fração que falte para o 

término do exercício”. Com estas disposições, a Lei reconhece implicitamente, como já 

comentamos em outro exemplo, uma subjacente capacidade do contribuinte para pagar o 

imposto dispensado anteriormente. A perda de uma isenção e o correlato pagamento do 

imposto devido não é uma punição. É a reconstrução da condição de contribuinte antes 

desconsiderada. Então, tem-se que com a perda da isenção, o contribuinte recupera a sua 

capacidade contributiva perante o tributo. Então, se o beneficiário de uma isenção pode ter 

sua capacidade contributiva considerada, é porque ela já existia subjacente. E desconsiderá-la, 

mantendo outras pessoas, em igual condição, como sujeitos ao tributo, é injusto. 

 

“V – o veículo terrestre com potência inferior a 50 (cinqüenta) cilindradas e a 
embarcação com motor de potência inferior a 25 (vinte e cinco) HP;” 

 

Esta isenção do IPVA/Ba guarda alguma proximidade com o princípio da capacidade 

contributiva. Os veículos em questão são, na prática, motocicletas de baixa potência e barcos 

com motor pouco potente, inadequado para longas navegações. São de fato veículos 
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automotores de baixo preço financeiro. Mas ainda assim, não são objetos indispensáveis às 

condições dignas de vida, conforme a teoria do mínimo existencial. Com isto estamos 

reafirmando que mesmo sendo bens de baixo valor financeiro, isoladamente e somente por 

isto, devam ser isentados da tributação do IPVA. 

De fato a propriedade destes bens não representa capacidade contributiva objetiva: não 

demonstra sinal que o seu proprietário possui riqueza suficiente que o destaque dentro as 

pessoas possíveis do ônus tributário. De fato, como já dissemos, a propriedade de um veículo 

automotor qualquer, diante das condições de financiamento possíveis para se ter esta 

propriedade, não é a priori demonstração de capacidade contributiva. 

Vale antecipar aqui que uma vez registrado um veículo automotor para tributação pelo 

IPVA, ele estará sujeito ao imposto por 20 (vinte) anos, sendo onerosa a administração deste 

cadastro.Também aqui não se pode considerar que tal isenção decorra da conveniência da 

Administração Tributária do IPVA por considerar que o produto arrecadado não se justifica 

diante dos custos de arrecadação. Se assim for, então outros fatos geradores, dentro da 

harmonia dos tributos estaduais, de igual ou menor valor econômico deveriam ser isentados 

de tributação. E aí teríamos atingido grande parcela das vendas a varejo. 

Então, diante do princípio da capacidade contributiva, como justificar a isenção em 

foco? Não vemos justificativa. Parece-nos que apenas foi considerada a conveniência 

administrativa do IPVA, sem considerações maiores acerca da harmonia tributária, nem dos 

conceitos relativos a este princípio. E mais uma vez temos uma isenção tributária sensata do 

ponto de vista administrativo, legal, mas injusta por não se estender a outros fatos econômicos 

de igual ou até menor valor. 

 

“VI – os veículos e embarcações de empresas concessionárias, permissionárias, ou 
autorizatárias de serviço público de transporte coletivo, empregados exclusivamente no 
transporte urbano e suburbano;” 
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Esta isenção atinge as pessoas jurídicas – “empresas”, no texto do dispositivo – e afeta 

as “ferramentas” necessárias para sua operação. Nas lições de Sacha Calmon Navarro 

Coêlho58, citando outros autores, 

“ Perez de Ayala e Eusébio Gonzalez, desde a Espanha predicam que o princípio da 
capacidade contributiva estende-se às pessoas jurídicas, as quais têm de satisfazer 
necessidades operacionais mínimas sob pena de extinção. Somente após este limite teriam 
capacidade contributiva. Alberto P. Xavier aduz que capacidade contributiva, igualdade, 
legalidade e generalidade assumiram uma profunda unidade sistemática como “emanação do 
Estado de Direito no domínio dos impostos”. Ao dizer o que dissew, considerou o 
princípio da capacidade contributiva como o princípio operacional da igualdade de todos 
perante a lei na medida de suas desigualdade”. 

 

Então, quando um tributo apresenta a isenção para pessoas jurídicas deve(ria) estar ele 

respeitando as condições mínimas operacionais desta empresa isentada para não inviabiliza-la 

economicamente. Estaria respeito, por assim dizer, o mínimo existencial jurídico. Mas ao 

fazer referências explícitas a empresas “concessionárias, permissionárias ou autorizatárias” e 

a “transporte urbano e suburbano”, o texto deste dispositivo isencional estabelece 

discriminações inaceitáveis. Na realidade, estas empresas são possibilidades de exploração 

comercial de serviços autorizados pela Administração Pública. Então, tais isenções são formas 

de favorecer os menores custos destes serviços concedidos pelo Estado a pessoas privadas. 

Mas permanecem as discriminações. 

Note-se que não se aplica tal isenção, nem outra desta Lei do IPVA na Bahia, a pessoas 

físicas que realizem tais serviços, mesmo porque elas não teriam a autorização ou chancela do 

Estado para tal atividade. Mas também não se enquadra nesta isenção as empresas iguais, 

diferenciadas pelo serviço ser prestado em caráter intermunicipal. Nenhuma distinção 

econômica real há entre uma empresa prestando serviços de transporte coletivo urbano, 

suburbano ou intermunicipal. Então a discriminação presente nesta isenção atinge e contraria 

o princípio da igualdade. Se não há distinção econômica a partir das atividades empresariais, 

então não há diferentes capacidades contributivas, sendo todos iguais, dentro das atividades 
                                                 
58 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. op. cit., p. 81 
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desenvolvidas. Poderá haver, isto sim, maior volume patrimonial decorrente do tamanho 

financeiro das empresas, diferenciando uma das outras e exigindo adequado e proporcional 

tratamento tributário. Mas não é esta a distinção feita neste dispositivo da lei baiana. 

Ainda não se pode justificar esta isenção através das condições operacionais mínimas 

das empresas isentadas. A propriedade de um veículo, conforme estabelecido na isenção em 

foco, é realmente condição indispensável para a atividade descrita. Assim, pode-se considerar 

com justa dispensar tal propriedade da tributação do IPVA. Mas, somente do IPVA? Não. 

Permanecemos na defesa doa aplicação harmônica dos tributos. Se tal isenção é aplicada, 

então deve-se isentar, pelo valor econômico envolvido, a compra de peças de reposição e 

combustíveis para a operação destes veículos. E também aplicar a isenção às demais empresas 

e pessoas físicas que realizem atividade igual, de mesmo valor econômico. Ou seja, que 

possuam a mesma capacidade contributiva. 

Assim, não sendo esta isenção não é justa dentro do conjunto das condições 

indispensáveis para a aplicação do princípio da igualdade tributária, ou seja, para a aplicação 

do princípio da capacidade contributiva. 

 

“VII – os veículos especialmente adaptados para deficientes físicos;” 

 

Este é um clássico exemplo de isenção “politicamente correta”, simpática ao analista 

comum mas inconsistente diante do igualitário tratamento tributário entre pessoas de iguais 

condições econômicas. E na verdade, é um exemplo da manipulação do Direito Tributário 

para se aplicar a tributação com finalidades outras que não sejam disciplinar a arrecadação de 

tributos. Não se pode considerar de modo precipitado que uma pessoa portadora de 

deficiência física não possua capacidade econômica para arcar com o pagamento do IPVA 

devido pela propriedade de um veículo. 
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A expressão “veículo especialmente adaptado” indica tratar-se de veículo especial, 

incomum, produzido fora de série a partir de outro convencional. A propriedade de um 

veículo deste destaca seu proprietário para além das condições mínimas de vida digna. Não se 

trata de um veículo qualquer, mas de um veículo automotor. Embora não seja este o “espírito 

da lei”, mas deduz-se tratar-se de um automóvel e não um luxuoso iate especialmente 

adaptado para a operação por um deficiente físico. 

Ainda assim, tal propriedade está acima das condições econômicas de outros 

contribuintes do IPVA, como os atingidos pela tributação por possuírem uma motocicleta 

popular. Então não se pode considerar que, atentos às iguais condições econômicas que 

produzem o princípio da capacidade contributiva, a propriedade de um destes veículos 

adaptados sejam condição inferior ao mínimo tributável. Voltando a reclamar a justiça 

tributária decorrente da aplicação da harmonia entre os tributos, as peças de reposição e o 

combustível necessário para o uso destes veículos não estarão isentos de tributação. Então, tal 

isenção é parcial e isolada. Também por isto, mesmo simpática e legalizada, é injusta. 

Deve-se ainda ressaltar que esta isenção do IPVA não é unanimidade entre as leis 

estaduais, estando ausente em vários Estados e no Distrito Federal. A Lei nº 1.810/97 do 

Estado de Mato Grosso do Sul, apenas reconhece a isenção de “o triciclo e o quadriciclo, para 

deficiente físico, de uso individual” 

 

“VIII- os veículos de pessoas jurídicas de direito privado, instituídas pelo Poder 
Público Estadual ou Municipal;” 

 
Esta isenção é uma decorrência da limitação ao poder de tributar presente no artigo 150, 

inciso VI, “a” que proíbe aos entes tributantes “instituir impostos sobre patrimônio, renda ou 

serviços uns dos outros”. Esta imunidade atinge Às entidades de direito público da 

Administração Direta e Indireta. Mas além da imunidade que a própria lei do IPVA/Ba 

reconhece no seu artigo 3º,  estendeu-se às fundações e empresas de economia mista, 
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entidades de direito privado, portanto, estaduais e municipais, a dispensa de tributação pelo 

IPVA para os veículos de sua propriedade. 

No caso das entidades estaduais atingidas, tal isenção é lógica, posto que sendo o 

próprio Estado responsável pela arrecadação, isto significaria tributar a si mesmo. Mas há que 

se considerar que o produto da arrecadação não pertence exclusivamente ao Estado, sendo 

50% dele distribuído aos municípios. Então, com esta isenção, provoca-se a perda de receita 

do IPVA aos municípios. Isto, em termos gerais, pode ser compensado pela isenção presente 

dada às idênticas entidades administrativas municipais. Neste caso, não existindo tal isenção, 

a entidade municipal faria o pagamento, sendo posteriormente beneficiado com a distribuição 

de 50% do arrecadado. Agora passa a haver perda de receitas tributárias para o Estado, 

compensando com a anterior situação. 

Mas diante das regras de distribuição da arrecadação do IPVA, isentar as pessoas 

jurídicas de direito privado, municipais e estaduais, é apenas uma opção da Administração 

Tributária do IPVA, baseada na compensação das receitas arrecadadas e distribuídas. Note-se 

que não foram incluídas na isenção as semelhantes pessoas jurídicas federais. 

Estas pessoas de direito privado isentadas do IPVA desenvolvem atividades semelhantes 

às atividades comerciais tipicamente privadas. E estas outras empresas privadas não dispõem 

de igual tratamento. De forma idêntica, não se tratou igualmente as entidades de direito 

privado federais. Se há desigual tratamento tributário, como sempre defendemos, uma isenção 

não é justa. Mesmo quando é administrativamente sensata e facilmente compreensível. 

 

“IX – os veículos utilizados como ambulância e no combate a incêndio, desde que 
não haja cobrança pelo serviço;” 

 

Não se pode deixar de reconhecer que o fato gerador do IPVA é “ a propriedade de 

veículo automotor de qualquer espécie”, conforme descreve a Lei baiana. Então se pergunta: 
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ter a propriedade de uma ambulância ou de um veículo destinado ao combate a incêndio é 

motivo suficiente para se conceder uma isenção do IPVA? Esta propriedade, de uma pessoa 

física ou jurídica, não expressa capacidade econômica objetiva nem subjetiva? Esta 

propriedade está abaixo do limite mínimo de tributação, sendo, portanto, justa a sua dispensa 

da tributação? Igual tratamento tributário, dentro e fora deste tributo, foi dispensado a outras 

pessoas em igual condição econômica? A resposta para todas estas perguntas é: Não. 

Aqui novamente foi usada a isenção do IPVA como uma forma de “agradecimento 

social” pelos serviços gratuitos de grande relevância humanitária feita sem cobrança 

financeira, de modo assistencialista, por pessoas físicas ou jurídicas (a lei não faz menção 

quanto à natureza do proprietário). 

Há imunidade tributária expressa no artigo 150, inciso VI, “c” da Constituição Federal 

para as “instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os 

requisitos da lei”. Mas não se trata aqui da mesma situação. A expressão “sem fins lucrativos” 

do texto constitucional não se confunde com a expressão “desde que não haja cobrança pelos 

serviços” presente no dispositivo da Lei baiana. De qualquer modo, tem-se um serviço de 

relevância social, sendo gratuitamente prestado, não sendo importante por quem, nem qual 

seu grau de riqueza econômica e de capacidade contributiva. Isto foi suficiente para o 

legislador retribuir com isenção do IPVA a propriedade destes veículos em questão. 

É compreensível tal atitude. Mas não respeita a pessoalidade do proprietário, 

caracterizando desrespeito quanto à capacidade econômica e criando uma injustiça por não 

discriminar e atingir outros contribuintes em igualdade de condições econômicas. A 

importância da atividade motivou a isenção; não a condição econômica do proprietário. 

 

“X – a embarcação de propriedade de pescador profissional, pessoa física, por ele 
utilizada na atividade pesqueira;” 
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Esta é uma isenção do IPVA/Ba que muito se aproxima do respeito ao princípio da 

capacidade contributiva. Falta na descrição do texto maior discriminação das condições de 

tamanho e potência que caracterize a embarcação em termos de valor econômico. Mas nota-se 

a clara referência à atividade profissional exercida propriamente pelo pescador profissional, 

deixando excluída a propriedade de embarcação com fins de laser ou esporte, criando um 

vínculo entre a propriedade e as atividades pesqueiras de subsistência. 

Há uma semelhança entre esta isenção e a imunidade prevista no artigo 153, parágrafo 

4º da CF/88. No dispositivo constitucional estabeleceu-se imunidade para as “pequenas glebas 

rurais, definidas em lei, quando as explore, só ou com sua família, o proprietário que não 

possua outro imóvel”. O texto constitucional é mais preciso, quando estabelece a condição de 

o proprietário não possuir outro imóvel. Esta limitação falta na isenção do IPVA em foco. 

Por omissão do texto, pode-se incluir nesta isenção mais que uma embarcação, o que 

distorceria o seu propósito. Mas ainda assim, deve-se ressaltar que outros veículos de menores 

valores econômicos não receberam igual dispensa de tributação. E que esta isenção é parcial, 

diante de outros tributos que incidirão sobre o uso necessário da embarcação enquanto meio 

de obtenção de recursos financeiros para subsistência do proprietário.  

Em um Estado com características geográficas de longa costa marinha, como e o caso da 

Bahia, tais embarcações pesqueira são comuns e numerosas. Então, mais seguramente, temos 

aqui um outro exemplo de facilidade administrativa na cobrança do imposto associada com a 

finalidade do uso do veículo – como nas isenções de táxis – do que respeito sincero à 

capacidade econômica dos proprietários isentados da IPVA. 

 

“XI – veículos terrestres, nacionais ou importados, cujos modelos tenham mais de 
20 (vinte) anos de uso”. 

 
Esta última isenção do IPVA/Ba tem como finalidade colocar um termo final na fase de 

tributação do imposto. Não estivesse assim estipulado, haveria eterna incidência do imposto 
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gerando eterna e custosa administração tributária. O texto desta isenção não estipula 

claramente que tal período de tempo equivale ao tempo de uso. Mas por dedução inteligente, 

chega-se a tal conclusão. 

Tal isenção está de forma análoga presente em outras leis estaduais59, mas relaciona-se 

basicamente com a administração tributária do que com o princípio da capacidade 

contributiva. Veja-se que como ressalta a Lei do IPVA em Minas Gerais, sobre valor histórico 

de um veículo. Então, a expressão “mais de 20 (vinte) anos de fabricação” não é 

necessariamente uma depreciação do bem que represente diminuição da capacidade 

econômica do contribuinte e que, portanto, seja necessariamente dispensada de tributação. De 

fato, não se pode pensar aqui nas imagens mais corriqueiras de veículos desgastados pelo 

tempo e uso tentando sofregamente transitar por ruas e estradas. Mas deve-se pensar também 

nos colecionadores de carros antigos, de elevada capacidade econômica, sendo dispensados 

do pagamento do IPVA. Diferentemente do contribuinte, proprietário de um carro popular 

básico, comprado em 60 “suaves prestações” e que pagará integralmente, à vista, juntamente 

com taxas diversas, este IPVA. Pelo período de 20 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59  A Lei nº 7.431/85 do Distrito Federal estabelece no parágrafo 4º do artigo 1º: “Em razão do ano de fabricação, 
o Governador do Distrito federal poderá excluir determinados veículos da incidência do imposto”. A Lei nº 
1.810/97 do Estado de Mato grosso do Sul, estabelece no seu artigo 152, parágrafo único, inciso I, “c” a isenção 
para veículos “com mais de 15 anos de fabricação”. Há um dispositivo peculiar na Lei nº 12.735/97 do Estado de 
Minas Gerais, no seu artigo 3º  , inciso VII, que estabelece isenção para “veículo de valor histórico, assim 
declarado pela Fundação Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais”. 
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CONCLUSÃO 

 

O Princípio Jurídico da Isonomia, ou Igualdade, não se aplica automaticamente no 

campo do Direito Tributário. Ele irá se efetivar através do Princípio da Capacidade 

Contributiva. E mesmo este necessitará de seus elementos formadores para alcançar 

praticidade concreta. Justamente na análise deste elementos subjacentes é que se encontra o 

meio possível de , através da capacidade de contribuir com um tributo, chegar-se à 

implantação da igualdade tributária. E desta, sim, como uma mola propulsora, lançar-se o 

legislador e o operador do Direito, rumo à Justiça Tributária. 

Tratar deste tema usando como fundo de estudo prático o instituto das Isenções 

Tributárias é um caminho reverso. Dentro da má aplicação governamental dos recursos 

públicos arrecadados, as isenções são popularmente simpáticas ao senso popular. Porém, 

dentro desta boa impressão corriqueira escondem-se mecanismos de intensificar a injustiça 

tributária. E através dela, intensificar a injustiça social. 

O Imposto sobre Propriedade Veículos Automotores, possui características sui generis 

por ser um imposto direto, mal regulamentado pelas leis, pouco visitado pela doutrina e 

alcançando um bem de consumo, mas que na realidade brasileira é tido como patrimônio. E 

exatamente diante destas características transversas ocultam-se isenções simpáticas, mas 

injustas, posto que atuam sobre valores econômicos que estão acima do indispensável à 

dignidade humana. 

Então, não basta conhecer as teorias da Igualdade Jurídica. É mesmo necessário descer, 

aprofundar-se nos seus elementos constitutivos práticos e buscar nos subterrâneos da 

tributação mal desvendada as formas como se operam, sob as luzes da legalidade, a 

indesejada injustiça tributária. 
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ANEXOS 

Lei nº 6.348/91 DO ESTADO DA BAHIA 

(LEI DO IPVA) 
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LEI Nº 6348 DE 17 DE DEZEMBRO DE 1991 
(Publicada no Diário Oficial de 19/12/1991) 
Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. 
 
 



O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, faço saber que a Assembléia Legislativa 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:   
 
 
Art. 1º O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, devido 
anualmente, tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie. 
 
§ 1º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto em 1º de janeiro de cada exercício. 
 
§ 2º Em se tratando de veículo novo, considera-se ocorrido o fato gerador na data da sua 
alienação para consumidor final ou quando da incorporação ao ativo por empresa fabricante 
ou revendedora de veículo. 
 
§ 3º Em se tratando de veículo usado não registrado e não licenciado neste Estado, 
considera-se ocorrido o fato gerador na data da aquisição, quando não houver comprovação 
de pagamento do IPVA em outra unidade da Federação. 
 
§ 4º Em se tratando de veículo de procedência estrangeira, novo ou usado, importado 
diretamente por consumidor final, considera-se ocorrido o fato gerador na data do 
desembaraço aduaneiro. 
 
§ 5º Para os efeitos desta Lei, entende-se por veículo novo aquele que ainda não foi objeto 
de uso em suas finalidades precípuas. 
 
Art. 2º O imposto será devido no local onde o veículo deva ser registrado e licenciado, 
inscrito ou matriculado, perante os órgãos competentes, podendo o Poder Executivo vincular 
o licenciamento do veículo ao pagamento do imposto. 
 
Parágrafo único. Não estando o veículo sujeito a registro e licenciamento, inscrição ou 
matrícula, o imposto será devido no local de domicílio do seu proprietário. 
 
Art. 3º São imunes ao imposto os veículos de propriedade: 
 
I - da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; 
 
II - dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos 
trabalhadores e das instituições de educação ou de assistência social, sem fins lucrativos, 
que: 
 
a) não distribuam qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou 
participação no seu resultado;  
 
b) apliquem integralmente os seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais 
no País;  
 
c) mantenham escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades 
capazes de assegurar sua exatidão;  
 
III - os veículos dos templos religiosos de qualquer culto. 
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Parágrafo único. A imunidade prevista neste artigo restringe-se aos veículos relacionados 
com as finalidades da instituição ou delas decorrentes.  
 
Art. 4º São isentos do pagamento do imposto: 
 
I - os veículos de Embaixadas, Representações Consulares, bem como de funcionários de 
carreira diplomática ou de serviço consular, quando façam jus a tratamento diplomático e 
desde que os respectivos Países de origem adotem reciprocidade de tratamento; 
 
II - os veículos não registrados no Estado, de propriedade ou posse de turistas estrangeiros, 
portadores de “Certificados Internacionais de Circular e Conduzir”, pelo prazo estabelecido 
nesses certificados, mais nunca superior a 1 (um) ano; 
 
III - as máquinas agrícolas, desde que não circulem em vias públicas; 
 
IV - os veículos utilizados no transporte público de passageiros, na categoria de táxi, de 
propriedade de motoristas profissionais autônomos ou cooperativados; 
 
V -o veículo terrestre com potência inferior a 50 (cinqüenta) cilindradas e a embarcação com 
motor de potência inferior a 25 (vinte e cinco) HP; 
 
Nota 2: A redação atual do inciso V foi dada pela Lei nº 6697, de 16/12/94, DOE de 
17/12/94, efeitos a partir de 17/12/94. 
Nota 1: Redação original, efeitos a´te 16/12/94. 
"V - o veículo com potência inferior a 50 cilindradas;" 
 
VI - os veículos e embarcações de empresas concessionárias, permissionárias ou 
autorizatárias de serviços públicos de transporte coletivo, empregados exclusivamente no 
transporte urbano e suburbano; 
 
VII - os veículos especialmente adaptados para deficientes físicos; 
 
VIII - os veículos de pessoas jurídicas de direito privado, instituídas pelo Poder Público 
Estadual ou Municipal; 
 
IX - os veículos utilizados como ambulância e no combate a incêndio, desde que não haja 
cobrança pelo serviço; 
 
X - a embarcação de propriedade de pescador profissional, pessoa física, por ele utilizada na 
atividade pesqueira; 
 
XI - veículos terrestres, nacionais ou estrangeiros, cujos modelos tenham mais de 20 (vinte) 
anos de fabricação. 
 
Nota 1: O inciso XI do art. 4º foi acrescido Lei nº 6934, de 23/01/96, DOE de 24/01/96, 
efeitos a partir de 01/01/96. 
 
Art. 5º As imunidades de que trata esta Lei terão eficácia imediata e o reconhecimento das 
isenções se dará conforme dispuser o regulamento. 



 67 

§ 1º Na hipótese de perda da condição que fundamentava a isenção, não-incidência e 
imunidade, o imposto será devido por duodécimo ou fração que falte para o término do 
exercício. 
 
§ 2º Verificado pela Fiscalização ou autoridades responsáveis pelo registro e licenciamento, 
inscrição ou matrícula do veículo, que o requerente não preenchia, ou deixou de preencher, 
as condições exigidas para o gozo da imunidade ou isenção e desde que não tenha havido 
dolo, fraude ou simulação, o interessado será notificado a recolher o imposto devido, na 
forma do artigo 14, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da notificação, sob 
pena de sujeitar-se à lavratura de Auto de Infração. 
 
Art. 6º A alíquota do imposto é de: 
 
I - 2% (dois por cento) para automóveis e utilitários nacionais e importados; 
 
Nota 2: A redação atual do inciso I do art. 6º, foi dada pela Lei nº 6697, de 16/12/94, DOE 
de 17/12/94, efeitos a partir de 17/12/94. 
Nota 1: Redação original, efeitos até 16/12/94. 
"I - 2% (dois por cento) para automóveis e utilitários nacionais;" 
 
II - 1% (um por cento) para ônibus, microônibus, caminhões, máquinas de terraplenagem, 
tratores, motos e motonetas, motocicletas e triciclos estrangeiros e nacionais; 
 
Nota 2: A redação atual do inciso II do art. 6º, foi dada pela Lei nº 6934, de 23/01/96, DOE 
de 24/01/96, efeitos a partir de 01/01/96. 
Nota 1: Redação original, efeitos a´te 31/12/95. 
"II - 1% (um por cento) para ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem, tratores, motos 
e motonetas, motocicletas e triciclos estrangeiros e nacionais;" 
 
III - 1,5% (um e meio por cento) para embarcações e aeronaves; 
 
IV - Revogado 
 
Nota 2: O inciso IV do art. 6º foi revogado pela Lei nº 6697, de 16/12/94, DOE de 17/12/94, 
efeitos a partir de 17/12/94.. 
 
Nota 1: Redação original, efeitos a´te 16/12/94. 
"IV - 4% (quatro por cento) para automóveis e utilitários importados." 
 
Art. 7º A base de cálculo é: 
 
I - para veículo novo, o valor venal constante da Nota Fiscal ou do documento que 
represente a transmissão da propriedade; 
 
II - para veículo usado, o valor venal constante em tabela anualmente elaborada pela 
Secretaria da Fazenda com base nos preços médios de mercado, observando-se: 
 
a) em relação a veículos terrestres: marca, modelo, espécie, potência, ano de fabricação e 
procedência;  
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b)em relação a embarcações: potência, combustível, comprimento, casco e ano de 
fabricação;  
 
c) em relação a aeronaves: peso máximo de decolagem e ano de fabricação;  
 
d) em relação aos veículos terrestres cujos modelos tenham mais de 10 (dez) e até 20 (vinte) 
anos de fabricação, valores expressos em duas classes a saber, respeitadas suas categorias: 
 
1. classe 1: veículos com 11 (onze) até 15 (quinze) anos de fabricação; 
 
2. classe 2: veículos com 16 (dezesseis) até 20 (vinte) anos de fabricação. 
 
Nota 2: A redação atual da alínea "d" do inciso II, do art. 7º foi dada pela Lei nº 6934, de 
23/01/96, DOE de 24/01/96, efeitos a partir de 01/01/96. 
 
Nota 1: Redação original, efeitos até 31/12/95. 
"d - em relação aos veículos com mais de 10 (dez) anos de fabricação: valor único, 
respeitadas suas respectivas categorias." 
 
§ 1º Para efeito do primeiro lançamento relativo a veículo importado diretamente pelo 
consumidor final, o valor venal será o constante do documento relativo ao desembaraço 
aduaneiro, acrescido dos tributos e demais gravames devidos. 
 
§ 2º Poderá a Secretaria da Fazenda, a título de uniformização, adotar os valores venais 
constantes em tabela que venha a ser elaborada pelo Conselho Nacional de Política 
Fazendária - CONFAZ. 
 
§ 3º A tabela de que trata o inciso II será publicada até o mês de dezembro para vigorar no 
exercício seguinte e terá os valores venais expressos em Unidade Padrão Fiscal do Estado da 
Bahia (UPF-BA) ou em outra unidade de valor que venha a substituí-la, ou ainda conforme 
dispuser a legislação federal. 
 
Nota 2: A redação atual do § 3º do art. 7º, foi dada pela Lei nº 6934, de 23/01/96, DOE de 
24/01/96, efeitos a partir de 01/01/96.. 
 
Nota 1: Redação original, efeitos até 31/12/95. 
"§ 3º A tabela de que trata o inciso II será publicada no mês de dezembro para vigorar no 
exercício seguinte e terá os valores venais expressos em Unidade Padrão Fiscal do Estado da 
Bahia - UPF/BA." 
 
§ 4º Para veículo novo, o imposto será devido proporcionalmente ao número de meses 
restantes do exercício fiscal, calculado a partir do mês de sua aquisição. 
 
§ 5º Ocorrendo perda total do veículo, por sinistro, roubo, furto ou outro motivo que 
descaracterize sua propriedade, seu domínio ou sua posse, o imposto será calculado por 
duodécimo ou fração, considerada a data do evento, não cabendo, entretanto, restituição se a 
perda se der após o recolhimento do imposto. 
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§ 6º Na hipótese de novo licenciamento dos veículos enquadrados na situação do parágrafo 
anterior, a base de cálculo do imposto será a prevista no inciso II, observada a 
proporcionalidade no exercício. 
 
Art. 8º Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo. 
 
Art. 9º São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do Imposto: 
 
I - o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício 
ou exercícios anteriores; 
 
II -o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título; 
 
III -o funcionário que autorizar ou efetuar o registro e licenciamento, inscrição ou matrícula 
de veículo de qualquer espécie, sem a prova de pagamento ou do reconhecimento de isenção, 
não incidência ou imunidade do imposto. 
 
Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem. 
 
Art. 10. O lançamento do imposto será efetuado mediante declaração do contribuinte ou 
notificação fiscal emitida pela Secretaria da Fazenda, podendo o documento que a represente 
ser expedido conjuntamente com o do licenciamento, registro, inscrição ou matrícula nos 
órgãos competentes. 
 
Art. 11. O Poder Executivo fixará anualmente tabela de pagamento do imposto, que poderá 
ser recolhido em cota única ou em no máximo três parcelas mensais e sucessivas, conforme 
dispuser o regulamento. 
 
Parágrafo único. Na hipótese do Poder Executivo estabelecer o pagamento parcelado do 
imposto, poderá ser concedido desconto de até 20% para recolhimento em cota única. 
 
Art. 12. Nenhum veículo será registrado, inscrito ou matriculado perante as repartições 
competentes sem a prova do pagamento do imposto ou de que é imune ou isento. 
 
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se igualmente aos casos de renovação, 
averbação, cancelamento e a quaisquer outros atos que impliquem alteração no registro, 
inscrição ou matrícula do veículo. 
 
Art. 13. O imposto é vinculado ao veículo, não se exigindo, nos casos de transferência, novo 
pagamento do imposto já solvido neste Estado ou em outras Unidades da Federação, 
observado sempre, o respectivo exercício fiscal. 
 
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o comprovante do pagamento do imposto 
transmite-se ao novo proprietário do veículo para efeito de registro, inscrição, matrícula ou 
averbação de qualquer alteração desses assentamentos. 
 
Art. 14. O débito fiscal relativo ao imposto, quando não pago no prazo, sujeitar-se-á aos 
acréscimos tributários estabelecidos na Lei nº 3956/81, Código Tributário do Estado da 
Bahia - COTEB. 
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Art. 15. A violação dos dispositivos desta Lei sujeita o infrator às seguintes multas: 
 
I - 100% (cem por cento) incidente sobre o montante do imposto, nele incluídos, os 
acréscimos legais, quando o imposto for reclamado através de Auto de Infração; 
 
II -5% (cinco por cento) do valor venal do veículo quando ocorrer fraude, dolo ou simulação 
no preenchimento de guias de recolhimento e de requerimento de imunidade ou isenção. 
 
Parágrafo único. As multas previstas neste artigo são impostas por exercício, 
cumulativamente, e serão calculadas sobre o valor do IPVA ou sobre o valor venal do 
veículo no mês do lançamento de ofício. 
 
Art. 16. As multas previstas no artigo anterior serão reduzidas nos seguintes percentuais: 
 
I - 50% (cinqüenta por cento), se forem pagas dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da 
intimação da lavratura do Auto de Infração; 
 
II - 40% (quarenta por cento), se forem pagas até antes do julgamento do processo fiscal; 
 
III - 30% (trinta por cento) se forem pagas no prazo de 30 dias contados da ciência da 
decisão condenatória em processo fiscal; 
 
IV - 20% (vinte por cento), se pagas antes do ajuizamento da execução do crédito tributário. 
 
§ 1º Condiciona-se o benefício ao pagamento integral e no mesmo ato, do imposto devido. 
 
§ 2º O pagamento efetuado nos termos deste artigo implica renúncia à defesa ou recurso 
previsto na legislação e desistência aos já interpostos. 
 
Art. 17. Qualquer infração à legislação atinente ao imposto, sujeita o contribuinte à 
notificação para pagamento ou a lavratura de Auto de Infração. 
 
Parágrafo único. A lavratura do Auto de Infração, de que trata este artigo, é de competência 
privativa dos Auditores Fiscais da Secretaria da Fazenda. 
 
Art. 18. Aplica-se ao IPVA, no que couber, as disposições da Lei nº 3956/81, Código 
Tributário do Estado da Bahia - COTEB, e do Decreto nº 28596/81, Regulamento do 
Processo Administrativo Fiscal - RPAF. 
 
Art. 19. Do produto da arrecadação do imposto, incluídos os acréscimos correspondentes, 
50% (cinqüenta por cento) constituirá receita do Estado e 50% (cinqüenta por cento) do 
Município onde estiver licenciado, inscrito ou matriculado o veículo. 
 
Parágrafo único. A Secretaria da Fazenda providenciará o estorno da importância 
indevidamente repassada ao município, em função da repetição do indébito. 
 
Art. 20. O Poder Executivo poderá firmar convênios com órgãos do Ministério da Marinha e 
da Aeronáutica para efeito de controle e cadastramento das embarcações e aeronaves, 
visando à tributação dos referidos veículos. 
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Art. 21. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 
1º de janeiro de 1992, revogadas as disposições em contrário 
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