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1 .  METODOLOGIA DA PESQUISA  
 

Es te  es tudo procura  s i tuar  o tema da Lei  Complementar  sob a  ót ica do Dire i to,  a través 

do embasamento das  escr i tas  dos  grandes jur is tas ,  doutr inadores ,  da jur isprudência ,  das  

legis lações,  e tc .  nomes como o de Geraldo Atal iba,  Celso Ribeiro Bastos,  José Souto 

Maior  Borges,  Hugo de Bri to Machado,  Paulo de  Barros,  Aliomar  Baleeiro,   José  Afonso 

de Arino,  Sasha Calmon Navarro Coêlho  e  tantos  outros  foram l idos e  constantemente 

ci tados.  A legis lação do IPVA,  a  arrecadação do IPVA de um determinado per íodo de 

arrecadação,  as  decisões do TIT de São Paulo,  STJ do Rio de  Janeiro,  (sobre  a  

t r ibutação da  aeronaves  e  das  embarcações) ,  pesquisa na Internet ,  a  Minuta da Lei 

Complementar  que está em tramitação,  desde de  1999.  Buscamos a ter-se  à  conceituação 

jur ídica  da lei  complementar ,  buscando as  fontes  da  doutr ina e  a  jur isprudência 

existente adotada pelo  legis lador  .  Tivemos sempre  a  conduta de procurar  es tar  

concordando sempre  com aqueles  que fizeram uma interpretação s is temát ica  do di rei to 

t r ibutár io como um todo.  Procurando desmist i f icar  alguns  concei tos  divergentes 

introduzidos  e  todavia acei tos  por  a lguns estudiosos da matér ia.  
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"Só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos”. 
 
 
Friedrich Nietzche 
 
 
 
 
 
 
 
“Se todo jurista concordasse sempre com o que outro escreve, ou entendesse sempre o que o outro diz, não 
haveria ciência do direito” 
 
(Soitelman) 
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RESUMO 

Esta Monografia faz uma breve análise sobre a Lei Complementar no direito 

positivo brasileiro,  verificando as suas peculiaridades, importância e a sua 

posição de hierarquia. Em relação ao direito tributário, o seu papel de 

destaque que foi dado pela constituição de 1988. A necessidade ou não de 

se ter uma lei complementar específica para cada um dos tributos 

discriminados na constituição que dite as normas gerais,  definindo os 

aspectos já previstos na própria constituição. 

 

Analisaremos, especificamente,  a necessidade ou não de uma  lei 

complementar   específica para o IPVA, tendo uma visão dos atributos desta 

lei, determinada na própria carta magna. Este imposto, tem suas 

peculiaridades em função de ter órgãos de diferentes esferas de governo 

com a competência para cadastrar os respectivos veículos automotores: 

aéreos e aquáticos de órgãos federais e terrestres órgãos estaduais.  A 

importância deste trabalho é em função da tributação do imposto sobre a 

propriedade de veículos automotores (IPVA), principalmente,  o aéreo e o 

aquáticos que tem um enorme potencial, e que praticamente não há nenhuma 

arrecadação, ou seja, os Estados não tem cobrado em função da dificuldade 

de acesso ao cadastro ou da desatualização do mesmo. Tendo,  O IPVA uma 

arrecadação pequena se comparado com ICMS, principal, imposto dos 

Estados, pois praticamente só é arrecado dos veículos automotores 

terrestres, devidos as justificativas expostas acima. A grande questão é, se 

realmente é necessário uma Lei Complementar para que os órgãos federais  

ceda o cadastro de veículos automotores de sua competência para que os 

Estados e o Distrito Federal,  possa exercer a sua competência tributária 

plena em relação ao  IPVA?. 
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1. INTRODUÇÃO  
 
 
O objetivo deste trabalho é fazer uma análise da lei  complementar no 

direito positivo brasileiro, já que a sua existência vem desde a primeira 

constituição brasileira, porém a doutrina até hoje não se chegou a uma 

posição unânime em relação ao verdadeiro papel destinado para esta lei  na 

constituição. Qual seria a definição de Lei Complementar, “completar a 

constituição” não parece a melhor definição, uma vez que todas as leis tem 

seu fundamento na constituição e neste sentido estaria completando a 

constituição. Portanto,  o conceito de “Lei Complementar”  deve-se levar em 

consideração os dois sentidos: um amplo lato e outro estrito.  

Em sentido “lato”  leis complementares são aquelas que completam ou 

integram as normas constitucionais, tornando-as eficazes plenamente ou 

aplicando os princípios contido na própria constituição. Neste sentido, 

temos: emendas à constituição, leis complementares,  leis ordinárias,  leis 

delegadas, por fim são normas infraconstitucionais que está previsto na 

carta suprema atual no seu artigo 59. Esta situação ocorre,  pois uma 

constituição não pode prever todas as situações jurídicas do mundo real, 

necessário se faz ao legislador constituinte remeter, delegar ao legislador 

infraconstitucional para completá-la, porém sempre ao limite e atendendo 

aos princípios determinados pelo ordenamento da própria constituição.  

Em sentido estrito a lei complementar tem em especial o conteúdo 

(matéria) e o processo de elaboração (forma), ou seja, a matéria que cabe 

para esta lei  está explicitamente determinada na própria constituição ou 

implicitamente, no caso, onde a carta maior cita apenas a lei ,  porém como a 

matéria ali  citada exige uma lei complementar. Quanto a forma de 

elaboração e aprovação por maioria absoluta das duas casas do congresso 

nacional, estas duas peculiaredades faz com que esta lei  tenham um 

diferencial em relação a lei ordinária,  dando-lhes o caráter de uma lei 

nacional. Esta característica de uma lei nacional,  não pela questão espacial, 
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e sim devido a forma e a matéria especifica que foi determinada pela nossa 

constituição brasileira de 1988. 

No sistema tributário brasileiro atual,  tem-se diversas situações em que se 

exige o instituto da lei  complementar determinada pela constituição federal. 

Como por exemplo a lei  complementar do ICMS, a lei complementar da 

lista de serviço do ISS, a lei  complementar para a criação do imposto sobre 

grande fortuna a lei complementar para a regulação do ITD nas seguintes 

situações: a) se o doador tiver domicílio ou residência no exterior;  b) se o 

de cujos possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário 

processado no exterior.  Portanto, dos impostos de competência dos Estados 

e Distrito Federal,  apenas o IPVA não prever expressamente a necessidade 

de uma lei complementar na constituição de 1988. Haverá realmente a 

necessidade de uma lei complementar para o IPVA ( imposto sobre a 

propriedade de veículos automotores),  que discipline normas gerais deste 

imposto ou não. 
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2. ORIGEM DAS LEIS COMPLEMENTARES NO DIREITO 

CONSTITUCIONAL BRASILEIRO 

 

O nascimento das leis complementares, ocorre com o aparecimento das 

constituições formais, porém apenas em seu sentido “lato”. Isso ocorre, pois 

em todas as constituições temos normas ou mandamentos auto-aplicáveis ou 

auto-executáveis e não auto-aplicáveis ou não auto-executáveis. As 

primeiras não necessita de lei  para uma aplicação em virtude da sua 

completude e a sua aplicação é imediata e eficazes. As segundas devidas a 

sua incompletude, necessitam de lei infraconstitucional.  

As leis complementares no direito positivo brasileiro não é algo recente, 

nem poderia ser diferente, pois nenhuma constituição seria capaz de esgotar 

todos os assuntos abordados. A constituição do Império em seu art .6º,  i tem 

5º, citava: “A lei determinará as qualidades precisas para se obter carta de 

naturalização”; dizia ainda no art .97 “Uma lei regulamentar marcará o modo 

prático das eleições, e o número dos deputados relativamente à população 

do Império”; o art .134 ao referir-se aos crimes de responsabilidades dos 

Ministros, indicava: “Uma lei particular especificará a natureza destes 

delitos e a maneira de proceder contra eles” e diversos outros artigos desta 

constituição dispunha sobre a necessidade de uma especifica para completá-

la.  

A primeira constituição da era republicana, não poderia ser diferente, 

também indicava normas de eficácia l imitada. A mais importante é aquela 

em que dava a competência ao Congresso Nacional:  “a) decretar as leis e 

resoluções necessárias ao exercício dos poderes que pertencem à União; b) 

decretar as leis orgânicas para a execução completa da constituição. 

O item a) faz-se referência às lei complementares fundamentais,  o b) são as 

leis complementares orgânicas. 

A constituição de 1934, foi uma constituição pautada em princípios 

econômicos-pragmáticos, na organização ampla e cuidadosa dos poderes 

público e a adoção dos princípios da intervenção econômica e social por 



 
 
 

11

parte do Estado. No entanto, ainda delega a competência ao poder 

legislativo para decretar leis orgânicas para a completa exercução da 

Constituição, como mencionada pela constituição de 1891. 

A constituição de 1937, traz uma certa proteção aos trabalhadores de caráter 

social,  desenvolve certos princípios pragmáticos, com o objetivo de 

melhorar o bem estar dos trabalhadores e também caracterizando o 

intervencionismo do Estado na economia. 

Em 1946, t ivemos uma constituição nos moldes da carta de1934, porém 

menos pragmáticas. Esta constituição também tinha aspecto fundamentais  

incompletos na área social, como por exemplo a participação nos lucros das 

empresas. No entanto,  foram regulamentados outros princípios como direito 

a greve, repouso remunerados e etc.  

Eventos marcantes que houve durante a vigência da Carta magna de 1946: 

primeiro foi a emenda Parlamentarista de 1961 que destacou a lei  

complementar, com sua característica especial “art.22 – poder-se-á 

complementar a organização do sistema parlamentarista de governo ora 

instituído, mediante leis votadas nas duas casas do Congresso Nacional, 

pela maioria absoluta de seus membros”; segundo a Emenda constitucional  

número 18, que cita também a lei complementar,  tendo dado aí a 

denominação específica desta lei  (sentido estrito),  porém apenas em seu 

aspecto formal,  e tinha como finalidade completar a eficácia das normas 

constitucionais.  

A constituição de 1967 com a sua emenda de 1969 em que alguns autores 

entende que se trata de uma nova constituição, menciona várias leis que 

completaria a sua eficácia, porém a importância maior fica para as leis 

complementares da Constituição, que tem uma natureza diversa da lei 

ordinária, mas não tem a natureza da lei  constitucional.  

A constituição federal de 1988, consagra definitivamente a lei 

complementar e tem até um certo exagero no apego as leis complementares, 

ou seja,  os constituintes desta carta magna quando não  chegavam a um 

entendimento sobre um determinado assunto remetia-se a matéria a lei 
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complementar.  Segue como exemplos alguns casos que esta constituição 

menciona explicitamente a exigência de lei  complementar:  

1.  – art .  7º, I:  previsão de lei  complementar destinada a regulamentação da 

relação de emprego; 

2.  – art.18, §2º:  previsão de lei  complementar destinada a regular a criação 

de territórios Federais e sua transformação em Estados; 

3.  – art.  23, parágrafo único: previsão de lei complementar destinada a 

fixar normas para a cooperação entre a União e os Estado, o Distrito 

Federal e os Municípios; 

4.  – art.  37, VII: previsão de lei  complementar destinada a definir os 

termos e limites de greve dos servidores públicos; 

5.  – art .  45, §1º:  previsão de lei  complementar destinada a estabelecer o 

número de deputados por Estado e Distrito Federal;  

6.  art. 59, parágrafo único: previsão de lei complementar sobre elaboração 

e consolidação de leis;  

7.  art.  93: previsão de lei complementar que disporá sobre o Estatuto da 

Magistratura; 

8.  art.  121: previsão de lei  complementar que disporá sobre organização e 

competência de órgãos judiciais eleitorais;  

9.  art.  129, VII:  previsão de lei complementar sobre a forma do controle 

externo da atividade policial pelo Ministério Público; 

10.art . 142, §1º:  previsão de lei  complementar sobre normas gerais a serem 

adotadas na organização, no preparo e no emprego das forças Armadas;  

11.art .  146, I,  II  e III:  previsão de lei  complementar destinada a dispor 

sobre conflitos de competência em matéria tributária, a regular as 

l imitações do poder de tributar e a estabelecer normas gerais em matéria 

de legislação tributária.  

12. art.  148: previsão de lei complementar permitindo instituir empréstimo 

compulsórios; 

13. art .154, I:  previsão de lei complementar permitindo à União instituir 

outros impostos não previstos no art .153; 
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14. art.  155,§1º,  III:  previsão de lei  complementar sobre competência para a 

instituição do imposto causa mortis;  

15. art .155, §2º,  XII: previsão de lei complementar destinada a definir 

situações sobre o ICMS; 

16. art .  156, III:  previsão de lei complementar destinada a definir serviços 

de qualquer natureza; 

17. art.  156, §3º, I e II:  previsão de lei  complementar sobre a fixação de 

alíquotas e exclusão de incidência do imposto municipal sobre serviços 

de qualquer natureza; 

18. art.  161, I ,  II  e III:  previsão de lei  complementar sobre regras e 

critérios de distribuição de receitas previstas nos art .  157, 158 e 159; 

19. art.  163, I a VII: previsão de lei  complementar que disporá sobre 

finanças públicas etc; 

20. art.  165, §9º, I e II:  previsão de lei complementar destinada a fixar o 

exercício financeiro etc; 

21. art.166, §6º:  previsão de lei complementar sobre iniciativa de lei do 

plano plurianual, da lei  de diretrizes orçamentárias e do orçamento 

anual;  

22. art.  184, §3º:  previsão de lei  complementar sobre procedimento 

contraditório especial,  de rito sumário, para o processo judicial de 

desapropriação; 

23. art.  192: previsão de lei complementar destinada a regular o sistema 

Financeiro nacional.   

 

A novidade que a constituição de 1988, trouxe em relação a lei  

complementar foi a competência para a instituição de empréstimo 

compulsório, impostos novos e o imposto sobre grandes fortuna. Não há 

nenhuma alteração em relação a competência dos Estados, pois todas as 

alterações diz respeito a competência privativa da União. 

Em razão desta Quarta função segundo Johnson Barbosa Nougueira (1995, 

p.35) do livro Direito Tributário Contemporâneo – Estudos de Especialistas 
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– resume um quadro comparativo da lei  complementar tributária, que é a 

seguinte: 

 

ESPÉCIE DE LEI  

COMPLEMENTAR 

NATUREZA MATÉRIA CONTEÚDO 

1. Normas Gerais 

de Direito 

Tributário 

Inovadora Comum, ao mesmo 

tempo, aos Estados, 

Municípios e à 

União 

Genérico, não 

predeterminado 

2.Normas 

Reguladoras das 

Limitações 

Constitucionais ao 

Poder de Tributar  

Não 

inovadora 

(salvo 

autorização 

expressa) e 

regulamentar

Limitações 

constitucionais ao 

poder de tributar 

Específico e 

predeterminado 

3.Normas Dispondo 

sobre Conflitos de 

Competência 

Tributária 

Não 

Inovadora e 

interpretativa

Conflitos de 

competência entre 

ti tulares do poder de 

tributar 

Específico não 

predeterminado 

(salvo menção 

expressa) 

4.Normas 

Instituidora de 

Tributo 

Inovadora Definição das 

obrigações do 

sujeito passivo do 

tributo específico 

etc. 

Específico 

(atinente ao 

tributo 

outorgado) e 

predeterminado. 

  FIGURA - 01 

 

Para Sasha Calmon Navarro Coêlho (1999, p.100) as leis complementares 

em matéria tributária operam da seguinte forma: 
“Embora já saibamos que as  leis  complementares,  em 

tema de tr ibutação,  têm por objetos  materiais:  a)  

edi tar  normas gerais;  b) dir imir  confl i tos  de 
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competência;  c)  regular  as  l imitações  ao poder  de 

tr ibutar;  e  d) fazer atuar  di tames const i tucionais ,  é 

oportuníss imo v is lumbrar como operam as le is  

complementares  dentro do s is tema (interconexão 

normat iva).  Pois ,  bem, as  le is  complementares  atuam 

diretamente ou complementam disposi t ivos 

const i tucionais  de e f icácia contida (bal izando- lhes  o 

alcance),  ou,  ainda integram disposi t ivos 

const i tucionais  de ef icácia  l imitada (confer indo- lhes 

normat ividade plena)”.   

 

1.  LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 
 
Poderá as constituições dos Estados prever novas hipóteses de lei 

complementar,  desde que obedeça ao processo legislativo traçado pela 

constituição federal.  

No Brasil ,  não há nenhum impedimento para que as constituições dos 

Estados-membros acrescente o número de matérias que devem ser objeto de 

leis complementares. Estas, novas previsões de lei complementar,  pelos 

constituinte estaduais,  além dos já discriminados na Carta Magna, não está 

em conflito com os princípios. Mas, sim, estará prestigiando um dos 

princípios mais importantes da federação, que é o princípio federativo. 

Segundo o professor Geraldo Ataliba (lei  complementar na constituição, 

São Paulo, Ed. RT, 1971, p.58): 

 
“Os Estados  federados – por  is to que const i tuímos 

uma Federação –‘organizar-se-ão e reger-se-ão pelas 

const i tuições  e  le is  que adotarem’ ( . . . ) .  podem 

portanto prever,  nas respect ivas  const i tuições,  a 

ex is tência  de  le is  complementares,  adotando ou não a 

técnica da Carta Federal ,  relat ivamente  à espécie”.  
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Concordamos plenamente com esta linha de pensamento, não aceitamos 

como prega alguns estudiosos, que a lei  complementar só deveriam tratar 

dos assuntos discriminados na constituição federal.   

   

4. A HIERARQUIA DAS NORMAS 

 

A identificação hierárquica de uma norma jurídica, passa por uma análise, 

de qual a norma que determina o surgimento de uma outra norma. A 

primeira a que determina é a norma superior e a norma que surge da 

regulamentação da primeira é a norma inferior.  Neste sentido não há 

nenhuma sombra de dúvida que a constituição federal é a carta suprema, 

porém a dificuldade ocorre em relação as outras normas. 

 

Segundo Maria do Rosário Esteves em seu livro normas gerais de direito 

tributário (1997, p.78 – 79): 

 
“A norma superior  determina em relação à norma 

infer ior:  1) o  órgão competente;  2) o  processo pela 

qual  deve  ser  cr iada ou 3) o seu conteúdo.  

Com efe i to ,  podemos dizer  que a expressão 

“hierarquia das  normas” consis te na determinação,  

sob o aspecto formal ou mater ial ,  da cr iação de uma 

norma por  outra,  sendo que a norma que determina a 

cr iação é superior  em relação à  norma cr iada 

consoante es ta regulamentação – a infer ior.  

Todas  as normas infra-const i tucionais  têm seu 

fundamento de val idade úl t imo na Const i tuição 

federal.  É esta que determina o órgão competente 

para a  edição de lei  complementar,  o  procedimento 

pelo qual  deve  ser  cr iada – ambos aspectos  formais  – 

e  o seu conteúdo – aspecto material .  Daí podemos 

infer ir  que as  normas veiculadas  por  le i  

complementar  são hierarquicamente infer iores às 

normas const i tucionais”.   
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4.1 A HIERARQUIA DA LEI COMPLEMENTAR 

 

A grande discussão da doutrina é quanto a hierarquia da lei complementar 

em relação a lei ordinária,  sejam elas leis federais,  estaduais,  distritais ou 

municipais,  todas em última instância extraem seu fundamento de validade 

na constituição federal.  

A  doutrina brasileira que sustenta a superioridade hierárquica da lei 

complementar sobre a lei  ordinária argumenta: a) que a constituição 

posicionou a lei  complementar logo abaixo das emendas e portanto acima 

das leis ordinárias; b) que o quorum é especial e qualificado para a  

aprovação da lei  complementar (maioria absoluta das duas casas do 

Congresso Nacional),  justificando a sua superioridade formal e eficacial 

sobre a lei  ordinária, que basta para sua aprovação o quorum da maioria 

simples. 

Sobre o tema Celso Ribeiro Bastos (1992: p.21) 
“Assim que surgiu entre  nós a le i  complementar,  

apressou-se a nossa doutr ina em dotá- la de  um 

posic ionamento,  de um degrau determinado na escala 

dos  níveis  normativos.  E antes  às  pecul iar idades  que 

apresentava (matér ia própria e  ‘quorum’ de maioria 

absoluta)  encontrou-se- lhe  uma s i tuação de 

s ingularidade,  não coincidente com a const i tuição 

nem com as demais  espécies  normativas.  Daí  o fa lar-

se,  à  época,  num suposto  tert ium genus normat ivo,  

fundado num hipoté t ico papel  subordinante  de norma 

complementadora sobre  as res tantes  dades 

legis lat ivas.  Este  caráter  hierárquico derivaria,  por 

sua vez,  do fato  da pr imeira não poder  ser  al terada 

por  estas  úl t imas. . .”  

 

segundo um grande defensor da superioridade lei complementar Hugo de 

Brito Machado (1998, p.56) 
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“Na verdade,  a  lei  complementar é  hierarquicamente 

superior à le i  ordinária.  É cer to  que a Const i tu ição 

es tabelece que cer tas matér ias só podem ser tratadas  

por  le i  complementar,  mas is to não s ignif ica de 

nenhum modo que a le i  complementar não possa 

regular outras  matér ias ,  e ,  em se  tratando de norma 

cuja aprovação exige quórum quali f icado,  não é 

razoável  entender-se que pode ser  al terada,  ou 

revogada,  por  le i  ordinária”.  

 
 
No entendimento de Paulo de Barros Carvalho (1999, p.150) do assunto da 

hierarquia da lei  complementar devem considerar duas espécies: 
 

“a) aquelas  que fundamentam a val idade de outros 

atos  normativos;  b) as  que real izam sua missão 

const i tucional  independentemente da edição de outras 

normas.  

Trazendo essa diretr iz  para o se tor que nos  interessa, 

ganha outro aspecto a  questão da hierarquia,  

tornando legí t imo asseverar  que,  em alguns casos,  a 

lei  complementar  subordina a le i  ordinária,  enquanto 

noutros descabem considerações  de  supremacia nos  

níveis  do ordenamento,  uma vez  que tanto as  

complementares  como as ordinárias extratam seu 

conteúdo diretamente  do texto const i tucional”. 
 
 
Segundo Maria do Rosário Esteves (1997, p.85 – 86) 

“As le is  complementares  serão as normas superiores 

que submetem o âmbito de val idade material  das  

normas infer iores ,  is to é ,  le is  ordinárias  se jam elas 

da União,  Estados,  Dis tr i to  Federal e Municípios.  

Por isso, ,  re futamos a  tese de  que há superior idade 

hierárquica das  leis  complementares  sobre as  le is  

ordinárias .  Como já  vis to,  a  hierarquia das normas 

exis te  quando uma norma – a superior  – dá o 

fundamento de val idade de outra – a  infer ior  - ,  
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determinando o órgão competente para a sua edição,  

o procedimento pelo qual  deve  ser  cr iada ou seu 

conteúdo.  Podendo ser,  porém, em sua dimensão 

semântica,  bipart ida em: formal e  material .  

Em s íntese:  o dire i to posi t ivo brasi leiro,  a  

const i tuição consagrou a hierarquia formal da le i  

complementar  relat ivamente  às  leis  lato sensu.  E,  em 

muitas  hipóteses ,  embora não em todas,  estabeleceu a 

hierarquia mater ial  da legis lação complementar com 

relação a outros atos normativos”.  

 
Portanto, há diversos estudos sobre o tema da hierarquia da lei 

complementar e a legislação ordinária. Tem-se notáveis estudiosos do 

direito dos dois lados, os que afirmam a hierarquia da lei complementar e 

os que não concordam desta supremacia da lei complementar em relação a 

lei  ordinária. Entendemos que a constituição brasileira reservou certas 

matérias para a lei  complementar,  no entanto, não impede que outras 

matérias sejam tratadas através desta lei .  Porém, neste particular o 

entendimento de Souto Maior Borges que seria possível a sua alteração por 

um lei ordinária. A lei ordinária não poderá jamais invadir matéria 

reservado para a lei  complementar. Desta forma, entendemos que a lei 

complementar tem uma hierarquia no aspectos formal e material,  porém não 

concordamos com uma hierarquia absoluta da lei complementar em relação 

as ordinária,  uma vez que, em certos casos o fundamento tanto da lei 

complementar quanto da lei ordinária é a constituição federal e neste 

sentido não haveria a hierarquia.  
 
 
5. NORMAS GERAIS EM MATÉRIA DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 
 
O art.  146 da constituição brasileira de 1988 prescreve: 

“art .  146. Cabe à lei complementar:  

I – dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a 

União, os estados, o Distrito federal e os Municípios; 
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II – regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; 

III  – estabelecer normais gerais em matéria de legislação tributária, 

especialmente sobre: 

a) definição de tributos e de 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) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas 

sociedades cooperativas”. 

 

O caput do artigo diz cabe a lei  complementar, portanto,  somente através 

desta lei, é que se pode disciplinar as normas gerais em direito tributário,  

quer dizer que nenhuma outra lei pode abordar este assunto, pois se assim o 

fizer será inconstitucional.  

 

O inciso – I  fala em dispor sobre conflitos de competência, em matéria 

tributária, entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Ora 

segundo o Ilustre professor Geraldo Ataliba na constituição brasileira,  não 

há espaço para o conflito em matéria tributária,  pois a constituição é 

exaustiva e totalmente rígida nesta matéria. Ainda, para ele o legislador 

constituinte, não confiou no legislador infraconstitucional,  ou seja, tudo em 

matéria tributária já esta dita na carta magna. Uma lei complementar neste 

sentido só iria repetir  o que foi escrito na constituição. Se for além, estaria 

ampliando ou reduzindo a competência e nestes casos seria inconstitucional.  

 

O inciso – II diz em regular as limitações constitucionais ao poder de 

tributar, mais uma vez o legislador constituinte, não confiou nos 

legisladores ordinários. Estas limitações, portanto só pode ser reguladas 

através de leis complementares, ou seja,  enquanto não houver uma lei 

complementar regulando as limitações ao poder de tributar os Estados 

poderá legislar plenamente.  
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O inciso – III ele é muito abrangente e devido a esta abrangência alguns 

doutrinadores, acham que com este artigo a União poderá fazer uma 

verdadeira reforma com todo o sistema tributário discriminado na carta 

magna. Porém, esta interpretação literal,  entendemos que não é a melhor 

forma de interpretar normas jurídicas. Pois,  não leva em consideração o 

princípio maior de uma federação que é o princípio federativo. Este 

princípio, reconhece os Estados-Membros com as suas competências 

determinadas pela carta Maior.  A federação brasileira é atípica,  pois além 

do poder central e os Estados-Membros, temos ainda os Municípios que 

fazem também parte da nossa federação.   Portanto,  toda norma deve-se ter 

uma interpretação sistemática, ou seja, não há norma isoladamente, ela 

estará sempre contido em um sistema.  

A competência tributária atribuída pela constituição as pessoas de direito 

público interno (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) não poderia 

de forma alguma ser alterada por uma lei complementar que disciplinasse 

sobre normas gerais de direito tributário. 

 

5.1 DOUTRINA SOBRE NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO  

Existe duas correntes que, divergem suas posições em relação a 

interpretação e a identificação das diferentes funções atribuídas à lei 

complementar pela constituição federal:  
 
5.1.a) A corrente tricotômica 
esta corrente é defendida por grandes tributaristas tradicionais,  util izam-se 

de uma interpretação excessivamente literal e assim reconhece as três 

funções da lei complementar tributário: 1) emitir  normas gerais de direito 

tributário; 2) dispor sobre conflitos de competência entre as pessoas 

tributantes; 3) regular as limitações constitucionais ao poder de tributar.   

Nomes como o de Ives Gandra da Silva Martins, reconhece esta tríplice 

função da lei complementar que vem desde a constituição anterior no seu 
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art.  18, § 1º e a constituição atual de 1988 em seu art. 146 confirma como já 

visto anteriormente. Desta forma, acreditam os defensores da posição 

tricotômica, está consagrada pela atual constituição.  

A tríplice função da lei  complementar também é defendido por Hamilton 

Dias Souza, que no seu entendimento a lei  complementar tributária pode: 

dispor sobre conflitos de competência; regular as l imitações constitucionais 

ao poder de tributar e estabelecer normas gerais em matéria tributária, 

tendo inclusive neste particular campo próprio de atuação consistentes em 

completar a eficácia  de preceitos expressos e de desenvolver princípios 

decorrentes do sistema. 
 
5.1.b) A posição dicotômica 
 
Esta corrente, procurou fazer uma interpretação sistemática do comando 

constitucional.  Os defensores desta posição, entendiam que a lei 

complementar na constituição anterior tinha uma única finalidade: A de 

emitir normas gerais de direito tributário, o qual tinha duas funções: a) 

dispor sobre conflitos de competência entre as entidades tributantes; b)  

regular as limitações constitucionais ao poder de tributar.  

Esta posição é defendida por Paulo de Barros Carvalho (1999, p.146-147) 
“as conseqüências  teóricas  e  prát icas  resul tantes 

dessa interpretação ser iam as seguintes:  1ª)  à  le i  

complementar ,  enunciada no ar t .  18,  §  1º ,  da 

Const i tuição Federal  de 1967,  caberia a única 

função de ser  o ve ículo introdutório  das  normas 

gerais  de direi to tr ibutár io.  2ª)  es tas ,  por  sua vez,  

f icar iam circunscri tas  a dois  obje tivos  r igorosamente 

determinados:  a) d ispor  sobre conf l i tos  de 

competência entre  as ent idades tr ibutantes;  e  b) 

regular  as l imi tações const i tucionais  ao poder  de 

tr ibutar.  3 ª)  como decorrência imediata dos  tópicos 

anter iores,  a  expressão normas gerais  de direi to 

tr ibutár io ganharia conteúdo jurídico def in ido.  4ª )  

f icar ia assegurada a  integridade dos  pr incípios  da 
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Federação e  da autonomia dos Municípios e ,  por 

ex tensão,  sua resul tante  imediata:  o  postulado da 

isonomia das  pessoas  pol í t icas  de direi to 

const i tucional  interno.  5 ª)  nenhum detr imento adviria 

ao s is tema,  porquanto tais  pessoas  poderiam exercer,  

naturalmente ,  as  competências que a  Const i tuição 

lhes dera e ,  nas  áreas  duvidosas ,  onde houvesse 

per igo de irromper confl i tos ,  o mecanismo da le i  

complementar  ser ia  acionado,  mantendo-se  ass im,  a 

r igidez da discr iminação que o const i tuinte  p lanejou.  

Paralelamente ,  a  mesma espécie normativa 

continuaria regulado as  l imitações const i tucionais  ao 

poder de tr ibutar” 

segundo Maria do Rosário Esteves (1997, p.98) que também defenda esta 

posição para a lei  complementar cita:  
“As pessoas  pol í t icas de dire i to  públ ico interno 

elaboram suas próprias leis ,  extraindo sua 

competência diretamente  do Texto Const i tucional .  A 

const i tuição rigidamente demarcou as competências 

tr ibutárias  dessas  pessoas.  Nis to também consis te  a 

autonomia a elas assegurada.  Não pode um legislador 

infraconst i tucional  reduzir- lhes  o campo de  atuação. 

Desse modo,  os  campos de abrangência das normas 

gerais  só podem ser:  “regular  as  l imi tações  e  d ispor 

sobre confl i tos”,  tendo em vis ta que são esses  os 

únicos  campos const i tucionais  que se harmonizam 

com os  pr incípios federat ivo e  da autonomia 

municipal”.  

 

 

6. ANALISAREMOS A  NECESSIDADE OU NÃO DA LEI 

COMPLEMENTAR TRIBUTÁRIA QUE DISCIPLINE NORMAS 

GERAIS PARA O IPVA. 

Verificaremos inicialmente o conteúdo, o sentido e o alcance das normas 

gerais de direito tributário. Tendo, uma postura determinada por uma 
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interpretação sistemática da lei  complementar prevista no art.  146 da 

Constituição Federal de 1988, que diz: 
“Art .146 – Cabe a le i  complementar:  

I  –  

II  –  

III  –  estabelecer normas gerais  em matér ia  de 

legis lação tr ibutár ia,  especialmente sobre:  

def inição de  tr ibutos  e  suas espécies ,  bem como,  em 

relação aos  impostos  discriminados nes ta 

Const i tuição,  a  dos respect ivos  fatos  geradores ,  bases 

de cálculo e  contribuintes;  

obrigação,  lançamento,  crédito,  prescrição e 

decadência tr ibutár ios;  

adequado tratamento tr ibutár io ao ato cooperat ivo 

prat icado pelas sociedades cooperat ivas”.  

 

Se analisarmos apenas este inciso do art .  146, temos a impressão que o 

constituinte de 1988, deu total l iberdade ao legislador da lei complementar 

para fazer qualquer alteração da legislação tributária. Sabe-se que isto não 

seria possível, pois como já mencionamos a interpretação mais adequada é 

sempre a sistemática levando-se em consideração todo o sistema. 

Segundo Maria do Rosário Esteves (1997, p.106) 
“ o legis lador  complementar,  com fundamento no art .  

146,  não pode cr iar tr ibutos nem dispor acerca da 

exclusão,  suspensão,  const i tuição ou ext inção do 

crédi to tr ibutário,  por exemplo.  Tais  matér ias cabem 

apenas às pessoas pol í t icas com competência 

tr ibutante  para aquele t r ibuto .  Só pessoas pol í t icas 

com competência  tr ibutante para aquele tr ibuto.  Só 

pode o legis lador  complementar   def in ir  um tr ibuto  e 

suas  espécies ,  mexer  no fato gerador ,  base  de  cálculo 

e  contribuintes  de determinado imposto se  for  para 

dispor  sobre  confl i tos  de competência.  O mesmo 

quanto a  obrigação,  lançamento,  crédi to ,  prescr ição e 

decadência tr ibutár ios .  
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A Const i tuição deu dire tamente  ao legis lador  comum 

a função de legis lar sobre  suas  próprias  competências 

imposi t ivas”  

O grande “poder” das normas gerais de Direito Tributário é segundo Sacha 

Calmon Navarro Coêlho(1999, p.112): 
“o grande risco da lei  complementar  sobre normas 

gerais  de Direi to tr ibutário reside em o legis lat ivo 

federal  desandar a baixá- las  contra o espíri to da 

const i tuição,  em desfavor  das   ordens  jur ídicas 

parciais ,  cuja exis tência e  fundamentos  de val idez  

decorrem diretamente da Lei  Maior.  Os seus  poderes 

e  l imitações,  em suma,  são de  radicação 

const i tucional .  Grande,  pois ,  o  poder  do congresso 

nacional ,  a  ser  exercido com caute la para não 

arranhar o Estado federal  armado na Lei  Maior”.   

A análise da lei  complementar, considerando-se uma interpretação 

sistemática, principalmente em relação  a matéria tributária,  pode-se dizer 

que só haverá  a necessidade de uma lei complementar que discipline 

normas gerais sobre um determinado imposto, quando: houver o conflito de 

competência entre os entes tributantes ou para regular limitações ao poder 

de tributar.   

Face ao exposto, podemos afirmar que os Estados e o Distrito Federal. 

Poderia e por isso, todos instituíram o IPVA (imposto sobre a propriedade 

de veículos automotores), exercendo assim, a competência tributária 

outorgada pela constituição federal de 1988, através de suas legislações 

próprias. Não poderia era esses entes tributantes ficar aguardando, 

indefinidamente o Congresso Nacional editar uma lei complementar 

específica que tratasse sobre normas gerais em relação ao IPVA, para poder 

exercer plenamente a sua competência tributária.   

 

Vejamos o que diz a respeito Aliomar Baleeiro (1999, p.43-44), no livro 

Direito Tributário Brasileiro, atualizada por Misabel Abreu Machado Denzi.  
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“Inexis t indo le i  complementar da União,  que previna 

confl i tos  de competência,  regularmente  as  l imitações 

ao poder de tr ibutar ou def ina os  tr ibutos,  sua 

espécies ,  os fatos geradores  a  as  bases  de  cálculo  dos  

impostos  discr iminados na const i tuição,  conforme 

prescreve  o ar t .  146 I ,  I I  e  I II ,  nem por isso f icará 

bloqueado o exercício da competência legis lat iva  de 

cada ente pol í t ico da Federação,  competência 

resul tante  das  normas atr ibut ivas de poder dos  ar ts .  

145,  148,  149,  153,  155 e  156 e  daquelas  res tr i t ivas  e 

proibi t ivas dos ar ts .  150,  151 e 152.  

A isonomia dos  entes  pol í t icos  –  em que se  baseia a 

Federação – não é  conci l iável  com a norma de 

competência der ivada de outro ente polí t ico e 

dependente da edição de lei  complementar federal .  

Por essa razão,  dispõe o ar t .  24,  §  3 o ,  que,  

inexis t indo le i  federal  sobre  normas gerais .  Os 

Estados  exercerão a competência legislat iva plena,  

para atender  a suas peculiar idades .  O § 4o  do mesmo 

art igo acrescenta que a  superveniência de le i  federal 

sobre normas gerais  suspende a ef icácia  da le i  

es tadual no que lhe for  contrário.  

Assim,  as  normas gerais  não suprimem, nem reduzem, 

ou subst i tuem o exercício  da competência legis lat iva 

tr ibutár ia por  cada pessoa pol í t ica,  que regulará o 

tr ibuto de  sua competência por  meio da edição de  le i  

própria,  único ato normativo es tatal  apto a ins t i tuí-

lo,  val idamente ,  dentro do respect ivo âmbi to 

terr i torial  de  val idade.  Nem tampouco a  inexis tência 

da norma geral  federal poderá paral isar o exercíc io 

da competência legis lat iva  es tadual  ou Municipal”.  

Segundo ainda na opinião de Johnson Barbosa Nogueira (1995, p.36) no 

livro de Direito Tributário Contemporâneo diz: 
“Em caso de omissão legis lat iva,  a  ent idade 

tr ibutante  legis la dentro de sua competência.  Se es ta 

competência v ier  a ser  res tr ingida pela fu tura le i  
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complementar ,  f ica o disposi t ivo da lei  ordinária 

col idente  com sua ef icácia suspensa.  Não se  trata de 

revogação,  nem de inconst i tucionalidade,  mas de 

suspensão de e f icácia,  conforme já lec ionavam Souto 

Maior   e  Celso Bastos.  A Const i tuição atual ,  art .  24,  

§ 4o  ,  adere a  esta posição da doutr inária”.  

 
Portanto, concordamos com os autores acima que não há dúvida, quanto a 

não necessidade de uma lei complementar tributária específica, que 

discipline normas gerais para o IPVA. Então, qual seria a grande questão do 

IPVA?. A resposta é o cadastramento dos veículos automotores.  
 
 
7. A COMPETÊNCIA PARA CADASTRAR OS VEÍCULOS AUTOMOTORES 
 
Os veículos automotores terrestres  o seu cadastramento são  realizados 

pelos DETRANS, que são órgãos estaduais e, normalmente, é uma autarquia 

ligada a Secretaria de Segurança Pública. Por isso, não temos notícias de 

nenhum problema em relação a tributação deste tipo de veículos, pois como 

a competência tributária é dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos que 

têm a competência para cadastrar esses veículos também fazem parte dos 

Estados ou do Distrito Federal.  
 
Os veículos automotores aéreos   são cadastrados pelo Ministério da 

Aeronáutica, que tem a competência para realizar esse cadastramento. 

Porém, esse órgão faz parte da União e não tem boa vontade de ceder as 

informações deste cadastro para as Secretaria de Fazenda dos Estados e do 

Distrito Federal,  para que os mesmos possa efetivamente exercer a sua 

competência tributária plena outorgada pela constituição federal de 1988. A 

argumentação, normalmente, é que não há nenhuma lei federal que as 

obriguem a atender esta solicitação ou quando chegam a ceder está 

totalmente desatualizado e não serve para serem utilizados pelas 

fiscalizações.  
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Os veículos automotores aquáticos  são cadastrados pelo Ministério da 

Marinha, que tem a competência para realizar esse cadastramento. No 

entanto, novamente outro órgão ligado a União, que também tem 

dificultados aos Estados e Distrito Federal com as informações que são 

essências para tributação deste imposto, sob a mesma argumentação do 

pessoal da Aeronáutica e também com o argumento que não reconhecem as 

leis estaduais. Foi esta argumentação que motivou os Estados a propor uma 

lei complementar que discipline normas gerais em matéria tributária para o 

IPVA, que se encontra em tramitação desde de 1999. 
 
8. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO IPVA E DECISÕES DO TIT SP. 

 Inicialmente veremos o que a constituição de 1988 diz a respeito deste 

imposto:  
 “Na seção IV – Dos Impostos  dos  Estados  e  do 

Dis tr i to  Federal  – ar t .  155.  Compete aos Estados e ao 

Dis tr i to  Federal ins t i tuir  impostos sobre:  

I . . .  

I I . . .  

I I I  – propriedade de veículos automotores.  

Na seção IV – Da repart ição das recei tas  tr ibutár ias 

– ar t .  153.  Pertencem aos  Municípios,  a lém dos 

tr ibutos de sua competência:  

I  –  cinqüenta por  cento do produto da arrecadação do 

imposto do Estado sobre a propriedade de veículos 

automotores l icenciados em seus terr i tór ios ,  inclus ive 

as  multas ,  juros  e  correções incidentes  sobre  o 

re ferido imposto”.  

  

A partir  desta competência privativa outorgada pela carta magna de 1988, 

todos os Estados e o Distrito Federal exerceram a sua competência 

tributária plena com legislação própria, sem que houvesse lei 

complementar,  que disciplinasse normas gerais deste imposto. Entendemos 

perfeitamente correta as atitudes dos Estados e do Distrito Federal,  uma vez 

que não poderia ficar aguardando, indefinidamente que a União editasse 
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uma lei complementar sobre normas gerais do IPVA. Tendo todas estas 

legislações previstas a incidência deste imposto para os veículos 

automotores terrestres,  aéreos e aquáticos. Porém, a maioria absoluta só tem 

conseguido cobrar este imposto dos veículos automotores terrestres,  pois 

para esses veículos os órgãos competentes para fazer o cadastramento são 

vinculados aos Estados e ao Distrito Federal.  Quanto a cobrança deste 

imposto sobre as embarcações e as aeronaves há apenas algumas tentativas 

de cobranças ou apenas o recolhimento espontâneo do contribuinte, em 

virtude da dificuldade de se obter o cadastro destes veículos juntos aos 

órgãos competentes pelo cadastramento desses veículos.  

 

Conforme já mencionado há um projeto de Lei Complementar que disciplina 

normas gerais para o IPVA. Citaremos alguns artigos desta minuta de lei 

complementar que foi elaborada por representantes das secretarias de 

fazendas dos Estados e do Distrito Federal.  
“art.  1o  Esta Lei estabelece,  nos  termos do disposto 

no ar t igo 146,  III ,  a  e  b,  da Const i tuição da 

República Federat iva do Brasil ,  normas gerais  

re lat ivas ao imposto sobre  a propriedade de Veículos 

Automotores  –  IPVA,  de  competência dos  Estados e  do 

Dis tr i to Federal.  

Art .  2o  O IPVA tem como fato  gerador  a  propriedade 

plena ou l imitada de veículo automotor  aéreo,  

aquático ou terres tre.  

Art .  18.  Os órgãos  responsáveis  pela  matr ícula,  

inscr ição ou regis tro dos  veículos aéreos ,  aquát icos e  

terres tres  deverão fornecer  para as Secretarias de 

Fazenda,  de Finanças  ou de Tributação das unidades  

da Federação,  para f ins  exclus ivamente tributários,  

os  dados  cadastrais  re lat ivos  a esses veículos  e  seus  

proprie tár ios  e/ou responsáveis”.  

 
A nosso ver,  esta lei  além de disciplinar normas gerais do IPVA, tem um 

objetivo bem claro,  que é obrigar os órgãos competentes a fazer os 
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cadastramentos dos veículos, principalmente, os aéreos e os aquáticos, a 

ceder os seus cadastros para as Secretarias de Fazenda, de Finanças ou de 

Tributação para fins exclusivamente de tributário. 

Vejamos uma decisão do TIT de São Paulo sobre a cobrança do IPVA sobre 

as aeronaves: 
“RESUMO: IPVA – Falta de  Recolhimento – Provido 

parcialmente  o recurso ordinário para cancelar  a 

multa de mora prevista no ar t igo 17 da 6606/89- 

Decisão unânime.  

 

RESUMO DO VOTO: 

A jurisprudência  des te  Tribunal  tem se uni formizado 

no sent ido de ser  julgado devido o  IPVA sobre  a 

propriedade de aeronave,  considerando legal  os  

valores  adotados .  Nos presentes  autos ,  ver i f ica-se  que 

a recorrente foi  proprietária da aeronave até  1996,  

sendo,  portanto,  devido o imposto,  conforme cobrança 

inic ial .  No tocante  à  ex igência de Lei  Complementar 

para ins t i tuir  o imposto e  sua cobrança,  como bem 

lembrou a D.  Representante Fiscal,  o  Superior 

Tribunal  de Just iça,  ao julgar  o recurso em Mandado 

de segurança n o   6462-São Paulo (95.63639-5),  

concluiu pela  val idade da lei  no   6606/89,  

independentemente de le i  complementar  .  (Ementa 

publ icada na Revis ta Dialé t ica de Direi to Tributário 

no    10,   págs.197/198).  Outro não foi  o  entendimento 

do Supremo Tribunal Federal ,  conforme acórdão 

proferido em Recurso Extraordinário ,  tendo a ementa 

s ido publicada no DJ de  05 de maio de 1997. 

Portanto,  os  Estados  Membros  t inham competência 

para ins t i tu ir  a cobrança do imposto sobre  a 

propriedade de veículos  automotores,  

independentemente da exis tência  de Lei 

Complementar ,  como pretende a Recorrente .  No 

tocante  à base  de cálculo ,  ou se ja a maneira como a 

Fazenda e laborou a tabela para f ins  de cobrança do 
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imposto,  inexis te  i legal idade.  Os cri térios foram 

f ixados  em lei ,  inexist indo qualquer  declaração de 

inconst i tucional idade.  O Superior  Tribunal  de 

Just iça,  ao apreciar  o Recurso Especial  no   50.905 – 

São Paulo (94.0020530-9),  reconheceu a legal idade 

dos  cr i tér ios  adotados  e  previstos  nas  leis  nos 

6606/90,  7002/90 e 7644/91,  bem como nas  

Resoluções SF – 60/91 e 02/92.  Diz  a ementa 

re transmit ida pela Revis ta Dialét ica de Direi to 

Tributário no   2 ,  página 204:  “Mandado de Segurança 

– Tributário –  IPVA – Vigência da Legislação 

Aplicável  – Legalidade da Cobrança – Leis  Estaduais  

nos  6606/89,  7002/90 e 7644/91,   Resoluções SF – 

60/91 e 02/92.  1 – Base de  cálculo,  com os  cr i tér ios  

obje t ivos indicados  em lei ,  não afeta a  legalidade da 

exigência do IPVA, conforme as  conseqüentes  

Resoluções Adminis trat ivas.  2  – Vigente a Lei  no 

período anter ior,  embora as Resoluções sejam 

posteriores ,  a  ferre tada exigência f iscal  não ofende a 

salvaguarda da anter ior idade.  Recurso improvido”.  

Na bem lançada manifestação a D.  Representante 

Fiscal  demonstra que o valor  venal  da aeronave es tá 

consentâneo com o valor de mercado e adotou os  

cr i tér ios  f ixados  em lei .  Assim sendo,  inexiste  

i legal idade na valoração da aeronave.  Quanto à  

ut i l ização da base de  cálculo do imposto não poder 

ser  a  mesma da taxa,  aqui  entendida a contrário 

senso,  de acordo com o ar t igo 145,  parágrafo 2  o  da 

CF, não vejo  inconst i tucionalidade,  uma vez que a 

INFRAERO cobra taxa pela prestação de  serviços  e  o 

imposto tem por  base o fato gerador  da propriedade 

da aeronave,  conforme cr i tér ios  f ixados  em lei ,  até  a 

presente data considerada const i tucional .  

Considerando a apl icação em duplic idade de 

penalidade e  tendo em vis ta voto que já profer i ,  dou 

provimento parcial  ao recurso para cancelar  a mul ta 

de mora previs ta no art igo 17 da Lei  n  o   
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6606/89.  Esclareça-se  que a Lei  n  o   9459/96 vedou a 

apl icação cumulat iva da mul ta moratória  com a mul ta 

puni t iva.  

Relator:  NABI HELOU 

Câmara: 5ª  câmara especial  

Processo N o   :  DRT.  C II-  12216/96 

Data da sessão: 07/05/99 

Recurso:  PROVIDO PARA CANCELAR A MULTA 

Publicado no Bole t im TIT: no  343,  em 16/10/99”.  

 
Vejamos uma decisão do TIT de São Paulo sobre a cobrança do IPVA sobre 

embarcações: 
 
 

“RESUMO: IPVA –Falta de  recolhimento do imposto 

re lat ivo ao veículo  jet  ski  –  improcedente a alegação 

do proprietár io quanto à não incidência  do imposto  – 

Negado provimento ao recurso – Decisão unânime.  

RESUMO DO VOTO: 

“veículo”,  na sempre precisa concei tuação de  Aurél io 

Buarque de  Holanda,  é  “qualquer  dos meios 

ut i l izados  para transportar  ou conduzir pessoas ,  

objetos ,  e tc . . .  de  um lugar para outro,  especialmente  

os  que são construídos  pelo homem ou dotados  de 

mecanismo”.  Na es te ira do senso comum, resul ta 

claro que veículo” é  gênero,  do qual  embarcações 

(“toda construção dest inada a navegar  sobre água”) 

é  espécie .  No caso dos  presentes  autos,  é  o próprio 

Minis tério da Marinha (através  de sua Diretoria de 

Portos  e  Costas) que,  ao proceder  à competente 

inscr ição do veículo junto a  seus registros of iciais ,  

ident i f ica-o como “embarcação”.  Destar te ,  carente o 

processo de qualquer outro elemento probatório ou 

elucidat ivo hábi l  a  colocar em dúvida tal  

c lass i f icação,  não há como deixar-se  de  reconhecer  a 

procedência do trabalho f iscal considerando-se ,  

ademais ,  que a  lei  ins t i tuidora do IPVA em nosso 



 
 
 

33

Estado determina que e le  tem como fato gerador  a 

propriedade de  “ veículo automotor de qualquer 

espécie” e ,  em disposit ivos  específ icos,  menciona o 

cr i tér io para f ixação dos valores  venais  de 

“embarcações”,  bem assim a al íquota do imposto 

incidente  sobre a propriedade desse  t ipo de 

“veículo”.  Face ao exposto,  nego provimento ao 

recurso ordinário,  mantendo as  ex igências  de 

imposto e  multa consignadas no auto  vest ibular .  É 

meu voto.  

Relator:  ALDO SEDRA FILHO 

Câmara: 4ª  Câmara Especial  

Processo No   :  DRT.  1 -  16734/93 

Data da sessão: 29/03/95 

Recurso:  NÃO PROVIDO  

Publicado no Bole t im TIT: no  300,  em 5/04/97”.  

 

9. ORIGEM DO IPVA (IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES) 

A origem (nascimento) do IPVA se deu através da Emenda Constitucional 

no 27/85, de 28/11/85, que transferiu para os Estados e o Distrito Federal,  

sob a forma de IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES – IPVA, (“vedada a cobrança de impostos ou taxas 

incidentes sobra a util ização de veículos”) a antiga TAXA RODOVIÁRIA 

ÚNICA – TRU, que era cobrada até então pela União Federal,  transferência 

esta que teve como objetivo primordial aumentar a arrecadação das 

Unidades Federativas, revogando, consequentemente, o Decreto-lei no 999, 

de 21/10/69, que havia instituído a referida TRU. A constituição de 1988 

manteve esse imposto na competência dos Estados e do Distrito Federal.  No 

entanto, retirou o dispositivo que vedava a cobrança de impostos ou taxas 

incidentes sobre a util ização de veículos.  
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Sobre a retirada do dispositivo da vedação de cobrança de  taxas ou 

impostos sobre a util ização de veículos, vejamos o que nos diz: Hugo de 

Brito Machado (1998, p.290): 
“Quanto às taxas,  a  vedação era dispensável ,  posto 

que o fato gerador  das  taxas es tá  sempre l igado à 

atuação es tatal ,  não se compreendendo mesmo uma 

taxa sobre  o uso de um veículo part icular.  Com ou 

sem a vedação expressa,  infel izmente a cobrança de 

taxas  no l icenciamento de  veículos  continuou e 

continua a ser  cobrada,  em f lagrante  v iolência à 

Const i tuição.  Ninguém a is to se  opõe,  talvez  em 

vir tude do valor  re lat ivamente pequeno cobrado de 

cada proprietár io de veículo.  

Quanto aos  impostos ,  parece-nos que a  vedação 

somente seria importante  em face  da competência  di ta 

res idual,  posto  que o s is tema tr ibutário brasile iro é 

r ígido,  discr imina as competências  del imitando o 

âmbi to de cada imposto,  de  sor te  que não ser ia 

mesmo poss ível ,  a não ser no exercício de 

competência residual ,  inst i tuir um imposto sobre o 

uso de  veículos  automotores”.  

 
 

10. A ARRECADAÇÃO DO IPVA DO ESTADO DA BAHIA DO PERÍODO DE 1996 
A 2000 DISCRIMINADO POR TIPO DE VEÍCULO: 
 
 
 
VALORES NOMINAIS 
ANO  VEÍCULOS TERRESTRES VEÍCULOS AÉREOS VEÍCULOS AQUÁTICOS 
1996 R$57.328.040,47 R$2.920,99 R$11.697,07 
1997 R$65.272.071,85 R$6.210,45 R$12.564,83 
1998 R$71.455.952,02 - R$7.215,16 
1999 R$74.185.821,66 R$480,18 R$8.413,37 
2000 R$88.170.255,76 - R$2.505,76 
FONTE:SIDAT  - FIGURA - 02 
 
Notamos uma arrecadação sempre crescente do IPVA dos veículos 

automotores terrestres,  no entanto, dos veículos automotores aéreos e 

aquáticos sempre decrescente. Para completar,  veremos a arrecadação de 
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2001 até o dia 20/12/2001, e verifica-se que a tendência continua a mesma: 

a) veículos terrestres R$106.686.112,56; veículos aéreos R$0,00; veículos 

aquáticos R$2.909,56. 
 
 
11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Lei Complementar no direito positivo brasileiro, nasce com a primeira 

constituição brasileira que foi chamada de “a Constituição Monárquica”. 

Logicamente, apenas em seus sentido “lato” da palavra, ou seja, havia a 

previsão da necessidade de uma lei que a completasse. A emenda 

constitucional no  18 ,  na vigência ainda da constituição de 1946, referente 

ao sistema parlamentarismo é que pela primeira vez há um destaque para a 

aprovação desta lei,  que é a maioria absoluta das duas casas do Congresso 

Nacional,  dando assim, o sentido estrito da lei complementar. Daí em diante 

todas as constituições federais,  tem a previsão de leis complementares 

específicos. 

 A  doutrina  brasileira tem-se dividido em relação a posição de hierarquia 

da lei da lei complementar sobre a lei ordinária,  que até o momento ainda 

não há posição unânime a esta hierarquia.  Há grandes nomes dos dois lados, 

e argumentos muitos fortes também dos dois lados. Posicionamos ao lados 

de nomes como Souto Maior Borges e Paulo de Barros Carvalho que 

concluírem pela não hierarquia absoluta da lei complementar sobre a lei  

ordinária.  Admitindo, porém uma hierarquia formal e material da lei 

complementar prevista na constituição federal.  

Em relação a verdadeira função da lei complementar em matéria de direito 

tributário há duas corrente: a primeira que dizia ter a lei complementar três 

funções que eram de disciplinar sobre conflitos de competência entre os 

entes tributantes,  regular as l imitações constitucionais ao poder de tributar 

e estabelecer normas gerais de direito tributário (corrente chamada de 

tricotômica), acreditam os defensores desta corrente que a constituição de 
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1988, consagrou definitivamente esta posição;  a outra corrente conhecida 

por dicotômica, se dedicou a uma interpretação sistemática do comando 

constitucional. Na verdade, para esta corrente a lei complementar teria uma 

única finalidade que é a de veicular normas gerais em matéria tributária, 

essas normas gerais teriam duas funções: a) dispor sobre conflitos de 

competência entre as entidades tributantes; b) regular as l imitações 

constitucionais ao poder de tributar.  

Quanto a necessidade ou não de uma lei complementar específica que 

discipline normas gerais de direito tributário sobre o IPVA, chegamos a 

conclusão que não há nenhuma necessidade de esperar que a União edite 

esta lei .  Por isso mesmo, todos os Estados e o Distrito Federal instituíram o 

IPVA com legislação própria. Porém há uma grande dificuldade na 

fiscalização deste imposto, principalmente em relação as embarcações e 

aeronaves em que a competência para fazer o cadastramento destes veículos 

serem órgãos federais.  Ministério da Marinha e da Aeronaútica 

respectivamente. Em função desta dificuldade de se conseguir esses 

cadastros, é que foi proposto por representantes das Secretarias de fazendas 

dos Estados e do Distrito Federal um projeto de Lei Complementar que 

disciplinasse normas gerais do IPVA, com um objetivo bem claro que esses 

órgãos cedam o cadastro destes veículos para fins exclusivamente de 

tributação do imposto. 

Por fim, vimos a baixa arrecadação deste imposto, principalmente, das 

embarcações e aeronaves. Em virtude, das considerações já expostas. 

Alguns Estados tem tido uma certa arrecadação com ações de fiscalizações 

próprias para as aeronaves e embarcações como São Paulo, outros tem 

tentado formar um cadastro destes veículos como Rio de Janeiro e Paraná e 

os denais,  ou seja,  a maioria dos Estados tem apenas um pequena 

arrecadação espontânea. Portanto,  necessário se faz que os Estados e o 

Distrito Federal forme um cadastro dos veículos automotores aéreos e 

aquáticos para facilitar a fiscalização deste imposto. O caminho para 

conseguir este cadastro seria as seguintes opções: a) junto a receita federal; 
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b) junto a EMBRAER; c) junto as empresas que fabricam ou vendem as 

embarcações; d) por meio de fiscalizações; e etc. Enfim, não podemos mais 

uma vez ficar aguardando a aprovação de uma lei complementar para poder 

exercer plenamente a competência tributária outorgado pela constituição 

federal.  Há também uma grande injustiça fiscal,  uma vez que cobramos o 

IPVA de um fusca, de uma moto de pequeno valor e deixamos de tributar as 

embarcações e aeronaves que são veículos automotores de elevados valores 

venais.      
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