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MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0000352-07.2022.8.17.9000

IMPETRANTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO  PTB 

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO

INFORMAÇÕES

 

I  DO WRIT

 Trata-se de mandado de segurança coletivo, 

impetrado pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, no 

qual se questiona abstratamente o Decreto nº 52.075/2021, 

da lavra do Exmo. Governador do Estado de Pernambuco, como 

tornado evidente na petição de emenda à inicial.

 Aludido ato normativo trata da base de cálculo do 

IPVA para o exercício 2022.

 Argumenta a parte impetrante, em síntese, que a 

adoção do aludido critério quantitativo (tabela FIPE) 

acarretou aumento de tributo em patamar superior ao índice 

inflacionário definido pelo IPCA, ofendendo o princípio da 

legalidade (art. 150, I da CF), bem como a própria Lei 

Estadual nº 10.849/92, que, segundo sua interpretação, 

teria estabelecido tal índice (IPCA) como limitador da 

definição da base de cálculo do imposto.  

 Não merece guarida a pretensão da impetrante.

 Primeiro, porque incabível mandado de segurança 

para o questionamento de ato normativo em abstrato, sendo a 
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hipótese dos autos idêntica às reprovadas pelo C. STF no RE 

566928 AgR e no RE 196.184, e porque sequer tem o 

impetrante (partido político) legitimidade ativa para 

impetrar mandado de segurança sobre matéria diversa das 

elencadas no art.21 da Lei 12.016/09. 

 Segundo, porque o ato impugnado não ofende a 

legalidade, como já decidiu o C. STF no RE 424.991 AgR. Com 

efeito, não versa o Decreto Estadual sobre “atualização 

monetária” do preço previamente definido em lei como 

critério quantitativo; ele apenas materializa a base 

cálculo abstratamente prevista na lei do IPVA, a saber: o 

valor venal do automóvel. A pretensão da impetrante é que 

na verdade viola o disposto em lei, na medida em que busca 

afastar o valor de mercado do automóvel como base do 

imposto. Ademais, não se confunde o caso em apreço (como 

sugere a impetrante) com o da atualização monetária de 

valor nominal previamente fixado como base de cálculo de 

determinado tributo (tema objeto da Súmula 160/STJ).

 Terceiro, porque a tabela FIPE é amplamente 

aceita na jurisprudência como legítima para definição do 

valor de mercado dos automóveis.

 Quarto, porque além do precedente acima citado 

(RE 424.991 AgR), tanto STJ como STF reiteradamente têm 

decidido não ofender o princípio da legalidade ato 

normativo infralegal necessário à eficácia da lei 

tributária (diálogo entre lei e decreto).

 Quinto, porque não procede a alegação da 
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impetrante no sentido de que a Lei Estadual nº 10.849/92, 

em seu art. 8, §12º, teria estabelecido IPCA como regra 

geral de limite da aplicação do valor venal dos automóveis 

usados como base de cálculo do IPVA. Decerto, este 

dispositivo é autoexplicativo, de fácil compreensão, e 

remete a casos específicos previstos nos §§ 7º e 8º, os 

quais dizem respeito a hipóteses de benesses concedidas a 

automóveis antigos e cujo valor do próprio imposto foi pré-

fixado em UFIR's na data da edição da lei.

 Por fim, convém salientar que a tutela provisória 

deve ser indeferida porque ausentes a probabilidade do 

direito ou fundamento relevante, requisitos estes 

indispensáveis e previstos nos arts. 300 do CPC e 7º, III 

da Lei 12.016/09, não bastasse a medida representar 

verdadeiro perigo de dano reverso. 

 

 É o que se passa a expor.

II  DA INADEQUAÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL E DA ILEGITIMIDADE 

ATIVA

 Sabe-se que o mandado de segurança não pode ser 

impetrado contra ato normativo em tese, mas sempre em face 

de um ato concreto praticado ou na iminência de o ser por 

uma autoridade, que enseje violação a direito líquido e 

certo, conforme art. 5º, LXIX da CF e art. 1º da Lei nº 

12.016/2009.

 In casu, ao impetrar a ação mandamental, a 

impetrante direcionou-a genericamente para autoridade 
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fiscal sem apontar, entretanto, o ato concreto impugnado. 

 Após intimação para saneamento desse vício 

(ausência de indicação do ato concreto), emendou a petição 

inicial para tornar claro que a presente ação estava sendo 

impetrada contra o Decreto nº 52.075/2021, sob alegação de 

violação à lei e à Constituição Federal.

 Consabido que a via do mandado de segurança é 

inservível para questionamento do ato normativo em 

abstrato, como de há muito sedimentado na famigerada Súmula 

266/STF: “Não cabe mandado de segurança contra lei em 

tese”. 

 O incabimento de mandado de segurança coletivo, 

impetrado por partido político para questionar matéria 

tributária, fazendo as vezes de ação de controle 

concentrado de constitucionalidade, já foi sedimentado pelo 

C. STF nos autos do RE 196.184, como se denota da ementa do 

aresto abaixo transcrita:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM 

DE PARTIDO POLÍTICO. IMPUGNAÇÃO DE EXIGÊNCIA 

TRIBUTÁRIA. IPTU. 1. Uma exigência tributária 

configura interesse de grupo ou classe de 

pessoas, só podendo ser impugnada por eles 

próprios, de forma individual ou coletiva. 

Precedente: RE nº 213.631, rel. Min. Ilmar 

Galvão, DJ 07/04/2000. 2. O partido político não 

está, pois, autorizado a valer-se do mandado de 
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segurança coletivo para, substituindo todos os 

cidadãos na defesa de interesses individuais, 

impugnar majoração de tributo. 3. Recurso 

extraordinário conhecido e provido.

(RE 196184, Relator(a): ELLEN GRACIE, Primeira 

Turma, julgado em 27/10/2004, DJ 18-02-2005 

PP-00034  EMENT VOL-02180-05 PP-01011 LEXSTF v. 

27, n. 315, 2005, p. 159-173 RTJ VOL-00194-03 

PP-01034)

 Aludido entendimento foi corroborado em julgado 

de 2018 da Corte Suprema, nos autos do RE 566928 AgR, como 

se verifica do voto condutor:

O Senhor Ministro Alexandre de Moraes (Relator): 

Eis a decisão ora agravada: “DECISÃO: Vistos, 

etc. Trata-se de recurso extraordinário, 

interposto com suporte nas alíneas 'a' e 'c' do 

inciso III do art. 102 da Constituição Federal, 

contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado 

de Pernambuco. Acórdão assim ementado (fls. 364): 

'Mandado de Segurança Coletivo impetrado por 

partido político em ataque a legislação 

tributária estadual que inquina de 

inconstitucional. Objeto do 'mandamus' de 

interesse de toda a população fluminense. 

Ilegitimidade ativa do impetrante já que não 

defende interesses atinentes a finalidade 

partidária. Além do mais, não cabe mandado de 

segurança contra lei em tese, já que em última 

análise, pretende o impetrante a declaração de 
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inconstitucionalidade de ato normativo estadual, 

de forma genérica e não incidental. Sentença 

mantida. Recurso improvido.'

(...) 

4. Tenho que a insurgência não merece acolhida. 

Isso porque o aresto impugnado afina com a 

jurisprudência desta nossa Corte, que me parece 

juridicamente correta. Leia-se, a propósito, a 

ementa do RE 196.184, sob a relatoria da ministra 

Ellen Gracie:

(...)

Não há reparo a fazer no entendimento aplicado, 

pois o agravo interno não apresentou qualquer 

argumento apto a desconstituir os óbices 

apontados.

Com efeito, o mandado de segurança em tela não se 

coaduna com o propósito definido no art. 5º, LXIX da CF e 

no art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

 

 De mais a mais, impende salientar a ausência de 

legitimidade de partido político para impetração de mandado 

de segurança coletivo com temática diversa das previstas no 

art. 21 da Lei nº 12.016/09:

Art. 21.  O mandado de segurança coletivo pode 

ser impetrado por partido político com 

representação no Congresso Nacional, na defesa de 

seus interesses legítimos relativos a seus 

integrantes ou à finalidade partidária, ou por 

organização sindical, entidade de classe ou 
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associação legalmente constituída e em 

funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em 

defesa de direitos líquidos e certos da 

totalidade, ou de parte, dos seus membros ou 

associados, na forma dos seus estatutos e desde 

que pertinentes às suas finalidades, dispensada, 

para tanto, autorização especial. 

 Tal dispositivo é categórico ao tratar da 

legitimidade dos partidos políticos para impetração de 

mandado de segurança coletivo, limitando-a à defesa de 

interesses de seus integrantes ou à finalidade partidária, 

o que claramente não se confunde com a hipótese dos autos. 

Ante o exposto, deve ser o presente extinto sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

III  DA INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 

DA AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA

 Calha de pronto ressaltar que o Decreto Estadual 

nº 52.075/2021, objeto da impetração, não inova, não majora 

tributo, e na realidade sequer versa sobre correção 

monetária de valor prefixado como base de cálculo. 

 Aludido ato normativo apenas regulamenta, no 

âmbito de sua competência delegada, a materialização da 

base de cálculo do IPVA prevista na própria lei, a saber: o 

valor venal do automóvel. Confira-se, a esse respeito, o 

disposto na Lei Estadual nº 10.849/92:
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Art. 8º A base de cálculo do IPVA é:

I - para veículo novo, o valor venal constante da 

Nota Fiscal ou do documento que represente a 

transmissão da propriedade, não podendo o valor 

ser inferior ao preço do mercado;

II - para veículo usado, o valor venal praticado 

no mercado.

§ 1º. Para efeito do primeiro lançamento relativo 

a veículo importado diretamente pelo consumidor 

final, a base de cálculo será o valor constante 

do documento relativo ao desembaraço aduaneiro, 

acrescido dos tributos e demais gravames.

§ 2º. Em se tratando de veículo estrangeiro, novo 

ou usado, adquirido por empresa revendedora de 

veículos, a base de cálculo, para efeito da 

primeira operação, será o valor constante na Nota 

Fiscal de venda a consumidor final ou em outro 

documento que represente a transmissão de 

propriedade, não podendo, em hipótese alguma, ser 

inferior ao do documento de desembaraço 

aduaneiro, acrescido dos tributos e demais 

obrigações devidos pela importação.

§ 3º. Decreto do Poder Executivo poderá, a título 

de uniformização, determinar os valores venais 

dos veículos usados, para efeito de recolhimento 

do IPVA.”

 Depreende-se da lei que, ao tratar da base de 

cálculo do IPVA, elegeu o legislador o “valor venal” do 

automóvel como critério quantitativo (exceto para veículos 

novos, em que sua aplicação é subsidiária), remetendo ao 
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Executivo a definição da importância exata.

  Ou seja, o que está previsto na lei é a definição 

da base de cálculo em abstrato da exação, sendo ela o valor 

venal do automóvel. A definição dessa base em concreto, 

chamada base calculada, ficou remetida para a fase de 

aplicação da lei, considerado o fato gerador anual do 

imposto. 

 A possibilidade de delegação ao Poder Executivo, 

quando prevista em lei, para definição do critério 

quantitativo do IPVA já foi decidida pelo C. STF no RE 

424.991 AgR, tendo o voto condutor do julgado ressaltado, 

inclusive, a irrazoabilidade de se exigir que os valores de 

mercado dos automóveis estejam necessariamente previstos em 

lei, ante a diversificação abrangente. Confira-se:

EMENTA: IPVA  ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. Não 

implica ofensa à Constituição Federal o 

estabelecimento de alíquotas diferenciadas 

conforme a destinação do veículo automotor. 

Precedentes: Agravos Regimentais nos Recursos 

Extraordinários nº 414.259/MG e nº 466.480/MG, 

ambos relatados na Segunda Turma, pelo Ministro 

Eros Grau; e Agravo Regimental no Agravo de 

Instrumento nº 167.777/SP, Segunda Turma, de 

minha relatoria, entre outros. IPVA  AUTOMÓVEIS 

USADOS  VALOR VENAL  DEFINIÇÃO PELO PODER 

EXECUTIVO. Prevendo a lei a incidência da 

alíquota do Imposto sobre Propriedade de Veículos 

Automotores  IPVA sobre o valor venal do 
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veículo, não conflita com a Carta da República a 

remessa da definição do quantitativo ao 

Executivo.

(RE 424991 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, 

Primeira Turma, julgado em 13/09/2011, DJe-198 

DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT 

VOL-02607-04 PP-00656) 

VOTO CONDUTOR: “Descabe cogitar de violência ao 

princípio isonômico ou ao da capacidade 

contributiva. A lei estadual versa sobre 

alíquotas diferenciadas conforme a natureza do 

veículo automotor, e nisso veio a ser observada a 

razoabilidade. Trata-se de política fiscal cuja 

definição compete à unidade da federação, 

incentivando-se certos setores. Quanto à 

delimitação do valor venal do automóvel usado 

pelo Poder Executivo, beira a extravagância 

pretender que lei o preveja, ante diversificação 

abrangente”

 A interpretação dada pelo Pretório Excelso segue 

remansoso entendimento doutrinário segundo o qual compete à 

lei apenas a definição em abstrato da base de cálculo, 

ficando sua definição em concreto para momento posterior de 

aplicação da norma, sendo essa exatamente a hipótese caso 

em concreto. 

 Sobre essa técnica, conveniente trazer os 
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comentários do eminente Leandro Paulsen1 sobre o art. 150, 

I da CF, citando lições do tributarista Aires Barreto:

“As atualizações dos preços não podem ser vistas 

como majoração do tributo porque, se os preços 

são mutáveis no tempo, e, de acordo com fatores 

vários e variáveis, os preços de mercado 

atualizam-se ou deterioram-se, nada mais lógico 

que o lançamento consigne essas mudanças. Impedir 

se efetivem seria o mesmo que vedar se impusessem 

alíquotas do ICMS ou do IPI sobre o preço 

corrente das mercadorias ou dos produtos, 

mantendo-se a tributação com base nos preços de 

exercícios anteriores. (...) No átimo da criação 

(instituição), a lei não contém  e nem pode 

conter  a base calculada. Limita-se, como é de 

ciência, a descrever o critério de determinação 

(...) 11. A base convertida em cifra, 

individualizada, traduzida em termos monetários, 

denomina-se base calculada. Situada no campo dos 

fatos, a base calculada não sofre a irradiação do 

princípio da estrita legalidade. A base 

calculada, isto é, determinada, medida, como 

individualização dos fatos tributários, é matéria 

fática, detectável pelo lançamento, é dizer: pelo 

ato de aplicação da norma material ao caso 

concreto, a cargo da administração (BARRETO, 

Aires F. ISS na Constituição e na lei 3ª ed. 

Dialética, 2009, p. 14/16 e nota 9 à p 16)”.

1 PALSEN, Leandro. Direito Tributário Constituição e Código Tributário à luz da doutrina 
e da jurisprudência. 14ª ed. Livraria do Advogado, 2012, p. 165
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 Tenta a impetrante confundir o caso em apreço com 

a matéria objeto da Súmula 160/STJ, que versa sobre 

correção monetária de valor nominal pré-definido como base 

de cálculo de IPTU, e reprova ato infralegal que trabalha 

com percentual superior ao do índice inflacionário.

 Com efeito, dito verbete deriva da interpretação 

do §2º do art. 97 do CTN, que trata de “atualização do 

valor monetário” preestabelecido como critério quantitativo 

da exação. 

 O ato infralegal reprovado no verbete sumular diz 

respeito àquele que, sob o pretexto de atualizar base de 

cálculo monetariamente preestabelecida em lei (planta 

fiscal de valores), o faz em patamar superior ao índice 

oficial da inflação, incorrendo em verdadeira majoração de 

tributo. 

 Essa absolutamente não é a hipótese dos autos. É 

que no caso do IPTU existe o preestabelecimento em lei do 

valor nominal da base imponível, de modo que sua alteração 

demanda necessariamente lei em sentido estrito. 

 No caso do IPVA, se não houve preço 

preestabelecido em lei, não há que se falar em indexação de 

valor nominal a determinado índice inflacionário, como 

pretende a impetrante.  

 Com efeito, a tabela FIPE não trata de correção 

monetária a partir do valor nominal dos automóveis. Não à 
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toa que por longos anos ela representou a desvalorização 

dos veículos com o passar do tempo, sendo oportuno frisar 

que o Estado de Pernambuco a utiliza por mais de uma 

década. O fato de ter havido uma valorização dos automóveis 

no último ano não decorreu da correção de valor monetário, 

mas sim de fatores econômicos e mercadológicos. 

 É dizer, pois, que o ato normativo ora impugnado, 

ao se utilizar da tabela FIPE, não versou sobre correção 

monetária de base de cálculo. Ele, como dito, apenas 

regulamentou a materialização do elemento legalmente eleito 

como critério quantitativo do IPVA, qual seja, o valor de 

mercado dos automóveis.

  Inconteste, dessarte, que não houve ofensa ao 

princípio da legalidade, previsto no art. 150, I da CF.

In casu, a pretensão da impetrante é que na 

verdade vai de encontro à legalidade, uma vez que ela 

pretende seja desprezado o valor de mercado do automóvel, 

mudando a própria base de cálculo do IPVA, critério este 

estabelecido no já transcrito art. 8º da Lei Estadual nº 

10.849/92, editada no exercício da competência prevista nos 

arts. 24, I, e §§1º a 4º, 25, caput, e seu §1º, e 155, III, 

da Carta Magna, no art. 34, §3º do ADCT, e em simetria com 

o art. 97, IV do CTN. 

 Pretende a impetrante que seja congelado o preço 

do automóvel em determinado momento, e que a partir de 

então passe esse valor nominal a ser atualizado segundo 

IPCA. Esse raciocínio de desprezo da flutuação do próprio 
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valor de mercado do bem móvel (base de cálculo) por fatores 

diversos, além de não encontrar previsão legal, não tem 

cabimento lógico. Do contrário, como se procederia no caso 

de desvalorização do automóvel com o passar do tempo, como 

se viu por anos? Continuaria o valor nominal a ser 

atualizado monetariamente, sem redução do real valor do bem 

decorrente dos outros fenômenos? As respostas a essas 

indagações completam a demonstração da incongruência da 

tese lançada nesta ação. 

 Por fim, calha pontuar a idoneidade da tabela 

FIPE como referência do valor de mercado dos automóveis, 

sendo pública e notória sua utilização, inclusive por 

nossos Tribunais. Abaixo seguem precedentes do TJRS e do 

TJMS que, além de corroborarem tudo foi até então exposto, 

reconhecem a higidez da tabela FIPE:

TJRS

Núm.:70055916498

Tipo de processo: Apelação Cível

Tribunal: Tribunal de Justiça do RS

Classe CNJ: Apelação

Relator: Almir Porto da Rocha Filho

Redator:

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

Comarca de Origem: PASSO FUNDO

Seção: CIVEL

Assunto CNJ: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de 

Veículos Automotores

Decisão: Acórdão

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. 
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LANÇAMENTO REALIZADO DE OFÍCIO NO INÍCIO DE CADA 

ANO. BASE DE CÁLCULO. TABELA FIPE DE SETEMBRO DO 

EXERCÍCIO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE 

OU INCONSTITUCIONALIDADE. A Lei Estadual 

determina que seja o IPVA calculado conforme o 

valor de mercado divulgado anualmente pelo Poder 

Executivo, antes do início do ano-calendário em 

que será devido o tributo. É utilizada como 

referência a tabela divulgada pela Fundação 

Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, com 

amparo em convênio firmado entre o ente público e 

o Instituto. Os valores são aferidos de acordo 

com o preço médio do mercado, considerando-se o 

praticado no Estado. A regra da irretroatividade 

em matéria tributária prevista no art. 150, 

inciso III, "a", da Constituição Federal 

impossibilita a aplicação pretérita de lei que 

institui ou aumenta tributo incidente, o que não 

se configura. E tratando-se de valor médio de 

mercado não há que se falar em cobrança a maior. 

Seria impossível a aferição casuística do valor 

do carro de cada contribuinte para apuração 

do IPVA. Ausência de inconstitucionalidade ou 

ilegalidade. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação 

Cível, Nº 70055916498, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto 

da Rocha Filho, Julgado em: 20-11-2013)

Data de Julgamento: 20-11-2013

Publicação: 26-11-2013

Inteiro teor:

(...)
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RELATÓRIO Des. Almir Porto da Rocha Filho 

(RELATOR)

IUMAR JÚNIOR BALDO apela da sentença de 

improcedência proferida nos autos da ação de rito 

ordinário por ele ajuizada contra o ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL. A pretensão contida na inicial é 

de reconhecimento de inexigibilidade de IPVA 

apurado com base na Tabela FIPE do mês de 

setembro, calculando-se o valor do tributo 

segundo a tabela do mês de janeiro de cada ano, 

momento da ocorrência do fato gerador, com 

repetição do indébito tributário. A fundamentação 

e o dispositivo da sentença restaram assim 

redigidos: 

“(...) Quanto ao IPVA, reza o artigo 155 da 

Constituição Federal que: (...) Quanto à 

necessidade de Lei Complementar, o STF já se 

posicionou no sentido de que na ausência desse 

diploma legal, os Estados têm competência 

legislativa plena, forte no artigo 24, § 3º, da 

Constituição Federal (STF, REAgRg 206.500-5, Min. 

Néri da Silveira, 2ª Turma, 16/11/99). Dessa 

forma, no âmbito estadual, a matéria é regida 

pela Lei Estadual nº 8.115/85, transcrita na 

parte que interessa: (...) Como se vê, a 

legislação estadual estabelece a base de cálculo 

do tributo em questão, restando ao Executivo 

apenas operacionalizar o lançamento, indicando, 

em concreto, o valor médio a que se refere a lei. 

No ponto, oportuna a distinção feita entre “base 

de cálculo” e “base calculada”. Conforme Leandro 
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Paulsen só a primeira está sob a reserva absoluta 

de lei formal. Não a segunda, que é apurável pelo 

lançamento. (?) E prossegue, citando Aires 

Barreto, “a base convertida em cifra, 

individualizada, traduzida em termos monetários, 

denomina-se base calculada. Situada no campo dos 

fatos, a base calculada não sofre a irradiação do 

princípio da estrita legalidade. A base 

calculada, isto é, determinada, medida, como 

individualização dos fatos tributários, é matéria 

fática, detectável pelo lançamento, é dizer: pelo 

ato de aplicação da norma material ao caso 

concreto, a cargo da Administração”. Com efeito, 

a questão temporal, do prazo para pagamento ou da 

aferição do valor médio, pode sim ser feita 

através de decreto. Trata-se de matéria não 

compreendida no campo reservado à lei, consoante 

deflui das seguintes decisões colacionadas da 

jurisprudência do STF: (...) Do Superior Tribunal 

de Justiça colhe-se o seguinte julgado: (...) 

Enfim, havendo previsão legal acerca da base de 

cálculo, nada obsta que a tabela utilizada para a 

aferição do valor médio do veículo seja 

estabelecida por decreto. E corolário desse 

raciocínio é a possibilidade de utilização de 

determinada data, dentro de determinado espaço de 

tempo, no caso, anual, para a aferição do valor 

médio do veículo que se presume o mesmo durante o 

período. No caso dos autos, mais do que isso, a 

própria lei estabelece a forma de apuração do 

valor médio, restando ao decreto nada mais do que 
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a sua concretização. Destarte, não se revela 

inconstitucional a previsão legal de que a tabela 

seja elaborada antes do início do ano fiscal. É 

claro que a forma de cálculo prevista na 

legislação em comento é prejudicial ao 

contribuinte, na medida em que, além de utilizar 

o valor médio do ano anterior (desconsiderando a 

desvalorização, portanto), ainda determina a 

atualização do valor. O que ocorre é uma 

dissociação temporal entre a base de cálculo do 

imposto e o fato gerador, de setembro a janeiro. 

Trata-se, contudo, de expediente previsto em lei, 

e que por si só não induz a 

inconstitucionalidade. Por óbvio que não se 

admitiria uma ausência de correlação tamanha que 

comprometesse a própria natureza do fato gerador. 

Não é o caso, contudo, da legislação em questão, 

que prevê o exercício anterior ao que será devido 

o tributo. Veja-se, por exemplo, que para o 

exercício de 2011, levando-se em conta o Decreto 

para o exercício de 2011, há um espaço temporal 

de apenas quatro meses, o que resultou, segundo 

mencionado na inicial, numa diferença de R4 47,19 

(fl. 03). A propósito da temática, aplica-se a 

diferença entre base de cálculo e base calculada 

alhures referida, com a atenuante de que, no 

caso, a forma de cálculo encontra-se prevista em 

lei. Enfim, não há falar em retroatividade 

tributária, uma vez que nos termos do artigo 150, 

inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, 

vedado é cobrar tributos antes da vigência da lei 
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que os houver instituído ou aumentado, o que, com 

efeito, não ocorre com relação ao IPVA, dada a 

anterioridade da lei em questão. Não se verifica, 

outrossim, ofensa à isonomia ou ao princípio da 

capacidade contributiva, uma vez que obviamente o 

valor da nota fiscal, que para o veículo novo, 

presume-se ser o valor médio do mercado, não 

serve para o veículo usado, exatamente pela 

depreciação que ocorre com este último. Trata-se, 

portanto, de critério justificado pela 

diversidade das situações de fato. Por essas 

razões, imperativo o juízo de improcedência. EM 

RAZÃO DO EXPOSTO, julgo improcedentes os pedidos 

deduzidos por IUMAR JUNIOR BALDO contra o ESTADO 

DO RIO GRANDE DO SUL. Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em favor do procurador do réu, no 

valor de R$ 500,00, forte o disposto no §4º do 

artigo 20 do Código de Processo Civil, tendo em 

vista os vetores estabelecidos nas alíneas “a”, 

“b” e “c” do §3º do mesmo artigo. Suspendo, 

entretanto, a exigibilidade dos ônus da 

sucumbência, por litigar a parte sob o pálio da 

justiça gratuita (artigo 12 da Lei nº 1.060/50).”

Em suas razões recursais, argumenta que não 

questiona a constitucionalidade da cobrança de 

IPVA ou da legislação estadual que regulamentou o 

assunto, mas a forma de cálculo utilizada para 

veículos usados. O fato gerador ocorre no dia 1º 

de janeiro de cada ano. No Estado, o imposto é 

gerado considerando o preço médio de mercado dos 
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veículos segundo a Tabela FIPE do mês de setembro 

do ano anterior, publicada em outubro. Menciona o 

teor do art. 116, inciso II, do CTN. Sustenta que 

a apuração realizada desta forma não corresponde 

ao preço do bem quando da ocorrência do fato 

gerador. O vencimento do imposto ocorre a partir 

do mês de abril de cada ano, havendo tempo 

suficiente para que o fisco o apure com base nos 

índices de janeiro. Aduz ser inconstitucional o 

art. 8º, §4º, da Lei Estadual nº 8.115/85. O 

legislador ordinário não pode definir base de 

cálculo diferente daquela apurada nos termos do 

fato gerador. A diferença representa em média 5% 

a mais no valor do tributo em cada exercício. 

Tece considerações acerca da legislação do Estado 

de São Paulo atinente à matéria. Afirma ocorrer 

uma espécie de retroatividade tributária, além de 

afronta aos princípios da igualdade tributária e 

capacidade contributiva, uma vez que na aquisição 

de veículo novo ou importado a base de cálculo é 

o valor do bem. Requer seja julgada procedente a 

pretensão contida na inicial. 

Transcorreu in albis o prazo para contrarrazões, 

o que foi certificado (fl. 90). 

O Ministério Público nesta Corte opina pelo 

improvimento do recurso. 

Registro que restou observado o disposto nos 

arts. 549, 551 e 552 do CPC, tendo em vista a 

adoção do sistema informatizado. É o relatório. 

VOTOS Des. Almir Porto da Rocha Filho (RELATOR) 

Busca o autor seja reconhecida a inexigibilidade 
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de IPVA apurado com base na Tabela FIPE do mês de 

setembro do ano anterior, por 

inconstitucionalidade do art. 8º, § 4º, da Lei nº 

8.115/85, declarando-se o seu direito de ter 

calculado o valor do tributo segundo a tabela do 

mês de janeiro de cada ano, momento da ocorrência 

do fato gerador, com repetição do indébito 

tributário. Em relação ao Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), prevê 

a Constituição Federal: Art. 155. Compete aos 

Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 

sobre: (...) III - propriedade de veículos 

automotores. (...) §6º O imposto previsto no 

inciso III: I - terá alíquotas mínimas fixadas 

pelo Senado Federal; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 42, de 19.12.2003) II - poderá 

ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e 

utilização. No Rio Grande do Sul, a matéria é 

regida pela Lei Estadual nº 8.115/85, que assim 

dispõe acerca da base de cálculo do tributo: Art. 

8º - A base de cálculo do imposto é o valor médio 

de mercado dos veículos automotores. §1º - Na 

hipótese de veículos novos, considera-se valor 

médio de mercado o constante no documento fiscal, 

incluído o valor de opcionais e acessórios. (...) 

§4º - Na hipótese de veículos automotores usados, 

considera-se valor médio de mercado o divulgado 

pelo Poder Executivo, anualmente, em moeda 

corrente nacional, antes do início do ano-

calendário em que será devido o tributo e será 

monetariamente atualizado com base na variação da 
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Unidade Padrão Fiscal do Estado do Rio Grande do 

Sul (UPF-RS). §5º - Para a fixação do valor de 

que trata o parágrafo anterior, serão 

considerados os preços usualmente praticados no 

mercado deste Estado, os preços médios aferidos 

por publicações especializadas, a marca, o tipo, 

a potência, o ano de fabricação, o peso, a 

cilindrada, o número de eixos, a capacidade 

máxima de tração (CMT), o peso bruto total 

combinado (PBTC), o peso máximo de decolagem, a 

dimensão, o material empregado na fabricação e o 

modelo do veículo automotor. (...) O Decreto 

Estadual nº 32.144/85 repete tal regra. A Lei 

Estadual determina que seja o IPVA calculado 

conforme o valor de mercado divulgado anualmente 

pelo Poder Executivo, antes do início do ano-

calendário em que será devido o tributo. É 

utilizada como referência para a apuração da base 

de cálculo a tabela divulgada pela Fundação 

Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, com 

amparo em convênio firmado entre o ente público e 

o Instituto. Consta do site da Fundação que “a 

Tabela Fipe expressa preços médios de veículos no 

mercado nacional, servindo apenas como um 

parâmetro para negociações ou avaliações. Os 

preços efetivamente praticados variam em função 

da região, conservação, cor, acessórios ou 

qualquer outro fator que possa influenciar as 

condições de oferta e procura por um veículo 

específico. (...) A Fipe presta serviço a 26 

Unidades da Federação, calculando os preços 



ESTADO DE PERNAMBUCO

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

NN. 2022.01.001299       Página 23 de 40     www. pge.pe.gov.br     

Rua do Sol, 143, Santo Antônio - CEP 50010470, Recife-PE - Fone: (81) 3181-8500

médios de veículos a nível regional, para servir 

de base de cálculo na cobrança do IPVA.” Os 

valores são aferidos de acordo com o preço médio 

do mercado, considerando-se o praticado no 

Estado. O IPVA é tributo sujeito a lançamento de 

ofício (direto), cuja constituição definitiva 

ocorre em 1º de janeiro de cada exercício 

financeiro em que operado o fato gerador. Nas 

palavras de Hugo de Brito Machado, “o fato 

gerador é anual” e “considera-se ocorrido na data 

da aquisição, ou da incorporação (...). Daí em 

diante, ocorre em 1º de janeiro de cada ano.” Não 

há vedação na Constituição Federal ou no Código 

Tributário Nacional que impeça a fórmula de 

cálculo utilizada pelo Estado para a apuração de 

IPVA, não se configurando inconstitucionalidade 

ou ilegalidade na legislação estadual. A regra da 

irretroatividade em matéria tributária prevista 

no art. 150, inciso III, “a”, da Constituição 

Federal trata da impossibilidade de aplicação 

pretérita da lei que institui ou aumenta tributo 

incidente, o que não se configura no caso. De 

acordo com Luciano Amaro, “esse dispositivo, a 

exemplo do contido no art. 5º, inciso XXXVI, é 

dirigido não só ao aplicador da lei (que não pode 

fazer incidir sobre fato pretérito), mas também 

ao próprio legislador, a quem fica vetado ditar 

regra para tributar fato passado ou para majorar 

o tributo que, segundo a lei da época, gravou 

esse fato”. Também não há que se falar em ofensa 

ao art. 116, inciso II, do Código Tributário 



ESTADO DE PERNAMBUCO

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

NN. 2022.01.001299       Página 24 de 40     www. pge.pe.gov.br     

Rua do Sol, 143, Santo Antônio - CEP 50010470, Recife-PE - Fone: (81) 3181-8500

Nacional, pois inexiste alteração do momento do 

fato gerador do tributo, que permanece sendo o 

primeiro dia do respectivo exercício fiscal. 

Inexiste obrigação de que o cálculo seja 

realizado com base na Tabela FIPE, mas apenas no 

valor médio de mercado divulgado pelo próprio 

Executivo. O lançamento com base nos valores 

apurados pela FIPE resulta de convênio, sendo 

calculado 03 meses antes para que possam os 

contribuintes antecipar o pagamento com desconto. 

Ademais, tratando-se de valor médio de mercado 

não há que se falar em cobrança a maior. Seria 

impossível a aferição casuística do valor do 

carro de cada contribuinte para apuração do IPVA. 

E no caso dos autos, chegou a demonstrar o 

Estado, anexando anúncio, que o autor colocou à 

venda um de seus carros por montante superior ao 

da Tabela FIPE, postulando R$ 40.000,00 (fl. 52). 

O IPVA incidira sobre R$ 39.742,00, sustentando o 

demandante que deveria ser de R$ 38.169,00. Por 

fim, não se configura ofensa ao princípio da 

igualdade tributária em relação às hipóteses de 

incidência dos veículos novos e usados, pois as 

situações são distintas. No que concerne àqueles, 

na forma do § 1º do art. 8º da Lei nº 8.115/85, 

incide sobre “o constante no documento fiscal, 

incluído o valor de opcionais e acessórios”, 

sendo desnecessária a apuração com base em outros 

elementos, porque o preço é certo. Assim, por 

qualquer ângulo que se analise a questão, não 

merece provimento o recurso. Ante o exposto, 
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conheço da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Des.ª Laura Louzada Jaccottet (PRESIDENTE E 

REVISORA) - De acordo com o(a) Relator(a). 

Des. João Barcelos de Souza Júnior - De acordo 

com o(a) Relator(a). 

DES.ª LAURA LOUZADA JACCOTTET - Presidente - 

Apelação Cível nº 70055916498, Comarca de Passo 

Fundo: \"NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. 

UNÂNIME.\" Julgador(a) de 1º Grau: ALESSANDRA 

COUTO DE OLIVEIRA

  

TJMS

'MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - VALOR RAZOÁVEL E 

PROPORCIONAL DA BASE DE CÁLCULO DO IPVA/2006 - 

SEGURANÇA DENEGADA.' 

(TJMS. Mandado de Segurança Cível n. 

0001009-80.2006.8.12.0000, Campo Grande, 1ª Seção 

Cível, Relator (a):  Des. Josué de Oliveira, j: 

22/05/2006, p:  19/06/2006)

Inteiro teor:

(...)

R E L A T Ó R I O

O Sr. Des. Josué de Oliveira

Letícia Campos Baird impetra mandado de segurança 

com pedido de liminar contra ato do Secretário de 

Estado de Receita e Controle de Mato Grosso do 

Sul, consistente em atribuir ao automóvel de sua 

propriedade, como base de cálculo para 

recolhimento do IPVA/2006, o valor de 

R$ 19.664,00 (dezenove mil, seiscentos e sessenta 
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e quatro reais), maior que o utilizado para o 

IPVA/2005, que foi de R$ 18.954,00 (dezoito mil, 

novecentos e cinqüenta e quatro reais).

Alega que o ato afronta os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, pois o 

veículo, no correr do ano, não teria aumentado de 

valor, mas sofrido uma desvalorização em torno de 

10% (dez por cento), consoante o índice de 

depreciação do veículo calculado pelo Guia Folha 

Veículos.

Requer a concessão da ordem para que o valor do 

IPVA/2006 seja arbitrado em R$ 17.058,60 

(dezessete mil, cinqüenta e oito reais e sessenta 

centavos), respeitando a desvalorização do 

automóvel.

Pela decisão de f. 23-24, concedeu-se à 

impetrante os benefícios da gratuidade da 

Justiça, ficando postergada para outra 

oportunidade a apreciação do pedido de liminar.

O Estado de Mato Grosso do Sul requereu o 

ingresso no feito, na qualidade de litisconsorte 

passivo, e, juntamente com a autoridade 

impetrada, prestou informações, argüindo 

preliminar de carência de ação por falta de 

interesse de agir, pugnando, no mérito, pela 

denegação da ordem, por ausência de direito 

líquido e certo, bem como por não existir ato 

abusivo ou ilegal por parte do Poder Público.

A Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento 

e pela denegação da segurança.

V O T O
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O Sr. Des. Josué de Oliveira (Relator)

1. Admito o ingresso do Estado de Mato Grosso do 

Sul no feito, na qualidade de legitimado passivo, 

tendo em vista que deverá suportar os ônus 

decorrentes da ordem, se for concedida.

2. A preliminar de falta de interesse de agir não 

merece acolhida, tendo em vista que o provimento 

jurisdicional pretendido é, em tese, necessário e 

útil à impetrante para corrigir o ato impugnado.

O interesse de agir, ou interesse processual, 

emerge quando a parte tem necessidade de ir a 

juízo para obter a tutela pretendida e que pode 

trazer-lhe alguma utilidade, como ocorre no caso 

em apreço.

Por isso, rejeito a preliminar.

3. A impetrante mostra-se irresignada contra a 

base de cálculo para o IPVA/2006 de seu 

automóvel, por ser maior que a utilizada para o 

IPVA/2005, como se o veículo tivesse se 

valorizado ao longo do ano, quando, a seu ver, 

teria ocorrido uma desvalorização de 10%.

A irresignação não procede.

A Lei nº 1.810, de 22.12.1997, que dispõe sobre 

os tributos de competência do Estado, estabelece 

que: 

“Art. 155  A base de cálculo do IPVA é o valor 

venal ou estimado do veículo, observando-se que, 

sendo ele:

(...)

II  usado, é o valor estabelecido em tabela 

específica para esse fim, nela considerados, 
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isolada, parcial ou conjuntamente, os elementos 

relativos:

a) aos preços médios usualmente praticados no 

mercado próprio;

b) aos preços médios aferidos por publicações 

especializadas;

(...)” 

Faço essa transcrição da lei para ressaltar que a 

base de cálculo não consiste em mera atualização 

monetária do valor fixado no ano anterior, mas em 

novo valor extraído dos preços médios 

mencionados.

De acordo com as informações da autoridade, a 

tabela contendo o valor fixado como base de 

cálculo do IPVA relativo ao exercício de 2006, 

publicada pelo Decreto nº 11.968, de 8.11.2005 

(f. 17-18), teve origem em trabalho realizado 

pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

da USP (FIPE), que, após efetuar pesquisas nos 

mercados de determinadas regiões do País, 

apresenta a média dos preços de veículos novos e 

usados, efetivamente praticados no mercado.

Observe-se que as informações vieram acompanhadas 

de uma tabela publicada no jornal Correio do 

Estado no dia 17 de fevereiro de 2006 (f. 38), em 

que um automóvel como o da impetrante estaria 

valendo R$ 20.870,00 (vinte mil, oitocentos e 

setenta reais), e de uma tabela extraída do sítio 

eletrônico “WebMotors  O site do Carro” 

(www.webmotors.com.br) (f. 39), que oferece o 

mesmo modelo por R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e 
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quinhentos reais).

Por conseguinte, evidencia-se razoável e 

proporcional a base de cálculo do IPVA/2006, 

fixada em R$ 19.664,00 (dezenove mil, seiscentos 

e sessenta e quatro reais).

Conclui-se, portanto, que o ato impugnado não 

feriu os aludidos princípios constitucionais; que 

não ficou demonstrado nenhum abuso de poder nem 

ilegalidade no ato; que não ocorreu violação de 

direito líquido e certo que autorize a concessão 

da ordem.

Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e 

denego a segurança.

Custas pela impetrante, de acordo com a Lei nº 

1.060/50.

Não há condenação a pagar honorários de advogado, 

por serem incabíveis na espécie (Súmula 105 do 

Superior Tribunal de Justiça).

 

 Ainda no sentido da higidez da tabela FIPE para 

definição do preço de mercado de automóveis, segue julgado 

do C. STJ:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 

284/STF. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E 

APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA 

MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR 

FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO.

RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE 
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MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. 

TABELA FIPE UTILIZADA.

1. Ação de busca e apreensão, em virtude de 

suposto inadimplemento de contrato de 

financiamento, garantido por alienação 

fiduciária.

2. Ação ajuizada em 30/10/2007. Recurso especial 

concluso ao gabinete em 25/05/2018. Julgamento: 

CPC/2015.

3. O propósito recursal, a par de analisar acerca 

da ocorrência de negativa de prestação 

jurisdicional, é definir qual é o valor a ser 

restituído ao devedor fiduciante quando há venda 

extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e 

apreensão posteriormente julgada extinta sem 

resolução do mérito - se o valor do veículo na 

Tabela FIPE ou se o valor propriamente obtido com 

a sua venda extrajudicial.

4. A tabela FIPE é comumente utilizada para 

pesquisa do preço médio de veículos e serve como 

balizador de valores dos veículos automotores 

terrestres, considerando, inclusive, os diversos 

fatores de depreciação existentes.

5. A ausência de expressa indicação de 

obscuridade, omissão ou contradição nas razões 

recursais enseja o não conhecimento do recurso 

especial.

6. Após a execução da liminar de busca e 

apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 

(cinco) dias para pagar a integralidade da dívida 

pendente, oportunidade em que o bem lhe será 
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restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor 

não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a 

consolidação da propriedade e da posse plena e 

exclusiva do bem móvel objeto da alienação 

fiduciária no patrimônio do credor.

7. Consolidado o bem no patrimônio do credor, 

estará ele investido em todos os poderes 

inerentes à propriedade, podendo vender o bem.

Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a 

julgar improcedente o pedido, o risco do negócio 

é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o 

devedor fiduciante sofrer em razão da perda do 

bem.

8. Privado indevidamente da posse de seu veículo 

automotor, a composição do prejuízo do devedor 

fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado 

do veículo no momento de sua apreensão indevida 

(valor do veículo na Tabela FIPE à época da 

ocorrência da busca e apreensão).

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nessa extensão, não provido, com majoração de 

honorários.

(REsp 1742897/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 

16/09/2020)

  Nessa toada, dúvidas também não pairam sobre o 

cabimento da tabela FIPE.

III.I  DEMAIS PRECEDENTES SOBRE DIÁLOGO ENTRE LEI E 

DECRETO EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA



ESTADO DE PERNAMBUCO

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

NN. 2022.01.001299       Página 32 de 40     www. pge.pe.gov.br     

Rua do Sol, 143, Santo Antônio - CEP 50010470, Recife-PE - Fone: (81) 3181-8500

 Para além do que decidiu o STF no acima citado RE 

424.991 AgR, que trata exatamente do debate travado na 

presente lide, tem a Corte Suprema reiteradamente admitido 

em matéria tributária o diálogo entre lei e decreto, 

necessário à efetividade da obrigação tributária.

 Ainda no ano de 2003, a Corte Suprema, ao tratar 

da Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do 

Trabalho  SAT (obrigação de índole tributária) no RE 

343446, entendeu que o fato da lei tributária delegar a 

complementação dos conceitos legalmente fixados da 

obrigação tributária não implicava ofensa ao princípio da 

legalidade. Eis a ementa:

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO 

DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, 

arts. 3º e 4º; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação 

da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 

3.048/99. C.F., artigo 195, § 4º; art. 154, II; 

art. 5º, II; art. 150, I. I. - Contribuição para 

o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - 

SAT: Lei 7.787/89, art. 3º, II; Lei 8.212/91, 

art. 22, II: alegação no sentido de que são 

ofensivos ao art. 195, § 4º, c/c art. 154, I, da 

Constituição Federal: improcedência. 

Desnecessidade de observância da técnica da 

competência residual da União, C.F., art. 154, I. 

Desnecessidade de lei complementar para a 

instituição da contribuição para o SAT. II. - O 

art. 3º, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao 
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princípio da igualdade, por isso que o art. 4º da 

mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar 

desigualmente aos desiguais. III. - As Leis 

7.787/89, art. 3º, II, e 8.212/91, art. 22, II, 

definem, satisfatoriamente, todos os elementos 

capazes de fazer nascer a obrigação tributária 

válida. O fato de a lei deixar para o regulamento 

a complementação dos conceitos de "atividade 

preponderante" e "grau de risco leve, médio e 

grave", não implica ofensa ao princípio da 

legalidade genérica, C.F., art. 5º, II, e da 

legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - 

Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a 

questão não é de inconstitucionalidade, mas de 

ilegalidade, matéria que não integra o 

contencioso constitucional. V. - Recurso 

extraordinário não conhecido.”

 No caso em que firmado aludido precedente, 

questionava-se, dentre outros, sucessivos decretos do 

Executivo que regulamentavam a hipótese prevista em 

abstrato na lei, concernente à definição de “atividade 

preponderante e graus de risco” para fins de eleição da 

alíquota a ser aplicada. 

 Para facilitar a compreensão da controvérsia, 

segue o disposto na lei:

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, 

destinada à Seguridade Social, além do disposto 

no art. 23, é de: 
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(...)

I - para o financiamento do benefício previsto 

nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 

de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau 

de incidência de incapacidade laborativa 

decorrente dos riscos ambientais do trabalho, 

sobre o total das remunerações pagas ou 

creditadas, no decorrer do mês, aos segurados 

empregados e trabalhadores avulsos:         

a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja 

atividade preponderante o risco de acidentes do 

trabalho seja considerado leve;

b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja 

atividade preponderante esse risco seja 

considerado médio;

c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja 

atividade preponderante esse risco seja 

considerado grave.

 

  Foi sobre a possibilidade de definição do que 

seria “atividade preponderante” e “grau de risco” para fins 

de definição da alíquota aplicável que julgou o Supremo 

Tribunal ser viável utilização de decreto do Executivo. 

 Como se vê, tratou-se de uma nítida demonstração 

de que pode haver complementação da lei tributária mediante 

ato do Executivo que vise descrever conteúdo de elemento da 

regra-matriz ou hipótese de incidência que labora com 

conceito jurídico.

 A mesma obrigação tributária voltou à pauta do C. 
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STF em recentíssimo julgamento, de 11/11/2021, nos autos do 

RE 677.725. Nesta nova oportunidade, a Corte reiterou o 

entendimento firmado no RE 343446, citando, outrossim, 

diversos outros precedentes sobre a possibilidade de 

delegação tributária, desde que formalizada por meio de 

balizas rígidas e guarnecidas de razoabilidade e 

proporcionalidade. Também foi citado julgado do STJ no 

mesmo sentido (REsp 392.355). Confira-se trechos da ementa 

desse novo julgado:

24. O Superior Tribunal de Justiça afastou a 

alegação de ofensa ao princípio da legalidade 

(REsp 392.355/RS) e a Suprema Corte reconheceu a 

constitucionalidade da Lei nº 8.212/91, que 

remeteu para o regulamento a complementação dos 

conceitos de "atividade preponderante" e de "grau 

de risco leve, médio e grave" (RE nº 343.446/SC). 

Restou assentado pelo Supremo que as Leis nº 

7.787/89, art. 3º, II, e nº 8.212/91, art. 22, 

II, definiram, satisfatoriamente, todos os 

elementos capazes de fazer nascer a obrigação 

tributária válida. O fato de a lei delegar ao 

regulamento a complementação dos conceitos de 

"atividade preponderante" e "grau de risco leve, 

médio e grave", não implicou ofensa ao princípio 

da legalidade genérica, art. 5º, II, e da 

legalidade tributária, art. 150, I, ambos da 

CF/88, o que se aplica ao tema ora objurgado por 

possuir a mesma ratio:

(...)

25. Mais recentemente a Corte enfrentou matéria 
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similar em outro caso. Pode-se mencionar a tese 

firmada no Tema 939 de Repercussão Geral: “É 

constitucional a flexibilização da legalidade 

tributária constante do §2º do art. 27 da Lei nº 

10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, 

prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir 

e restabelecer as alíquotas da contribuição ao 

PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas 

financeiras auferidas por pessoas jurídicas 

sujeitas ao regime não cumulativo, estando 

presente o desenvolvimento de função 

extrafiscal.” (RE 1043313, Rel. Min. Dias 

Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 10/12/2020).

26. Na mesma linha dos precedentes já 

mencionados, há situações outras em que a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

apresenta casos em que essa delegação foi 

reconhecida como legítima, na medida em que 

formalizada por meio de balizas rígidas e 

guarnecidas de razoabilidade e proporcionalidade. 

Nesse sentido: (i) a fixação das anuidades 

cobradas pelos Conselhos Profissionais, cujas 

balizas estão estabelecidas na Lei 12.514/11, mas 

a exigência se faz por ato das autarquias (ADIs 

4697 e 4762 Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal 

Pleno, DJe 30/03/2017); (ii) a exigência de taxa 

em razão do exercício do poder de polícia 

referente à Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART)  RE 838284, Rel. Min. Dias Toffoli, 

Tribunal Pleno, DJe 22/09/2017) e (iii) a 

possibilidade do estabelecimento de pautas 
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fiscais para exigência do Imposto sobre Produtos 

Industrializados  IPI - RE 602917, Rel. Min. 

Rosa Weber, Redator p/ Acórdão Min. Alexandre de 

Moraes, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020).

 Decerto, o hodierno entendimento do C. STF é no 

sentido da possibilidade da colmatação secundária e da 

intepretação da lei tributária pela Administração 

Fazendária, de modo a viabilizar a concretude da norma.

III.II  DA EQUIVOCIDADE SOBRE PREVISÃO DO IPCA COMO 

LIMITE DA DEFINIÇÃO DO VALOR VENAL DOS AUTOMÓVEIS

 Equivoca-se o impetrante mais uma vez quando 

defende que a Lei Estadual nº 10.849/92, em seu art. 8, 

§12º, teria estabelecido IPCA como regra geral de limite da 

aplicação do valor venal dos automóveis como base de 

cálculo do IPVA. 

 Decerto, aludido dispositivo é autoexplicativo, 

de fácil compreensão, e remete a casos específicos 

previstos nos §§ 7º e 8º do artigo, os quais dizem respeito 

a hipóteses de benesses concedidas a automóveis antigos e 

cujo valor do imposto foi pré-fixado em UFIR's na data da 

edição da lei.

 Eis o teor dos enunciados em questão:

Art. 8º A base de cálculo do IPVA é:

(...)

§ 7º Até 31 de dezembro de 2015, em se tratando 
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de veículos de uso terrestre, com até 15 (quinze) 

anos de fabricação, cujo imposto anual apurado 

resultar em montante inferior a 15 (quinze) 

UFIRs, para motos e similares, e a 25 (vinte e 

cinco) UFIRs, para os demais veículos, a base de 

cálculo corresponderá a um valor que, aplicando-

se a alíquota do IPVA correspondente, resulte em 

imposto equivalente aos mencionados valores, 

conforme a hipótese. 

§ 8º Até 31 de dezembro de 2015, na hipótese de 

veículos com mais de 15 (quinze) anos de 

fabricação, a base de cálculo corresponderá a um 

valor que, aplicando-se a alíquota do IPVA 

correspondente, resulte em imposto equivalente a 

15 (quinze) UFIRs, para motos e similares, e a 25 

(vinte e cinco) UFIRs, para os demais veículos. 

(...)

§ 12. A partir de 01 de janeiro de 2010, na 

hipótese dos §§ 7º e 8º, o índice para 

atualização do valor da UFIR terá como base a 

variação acumulada do Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo  IPCA, da Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística  IBGE, ou 

outro que vier a substituí-lo, e será verificada 

anualmente no período compreendido entre o mês de 

novembro de cada exercício e o mês de outubro do 

exercício seguinte. 

 Como se vê, a aplicação do IPCA como índice da 

correção monetária da base de cálculo prevista no §12º do 

art. 8º ocorre nas situações específicas previstas nos §§ 
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7º e 8º, que estipulam para veículos mais antigos base de 

cálculo em valor prefixado em UFIR's, não tendo a lei nesse 

caso trabalhado com conceito jurídico.

 

 Percebam, Exas., que a atualização monetária 

nessa hipótese guarda coerência com tudo que foi acima 

expendido sobre a legalidade tributária e o diálogo entre 

lei e decreto. Nesse caso, não poderia o Executivo alterar 

o valor monetário via decreto, já que a norma jurídica diz 

respeito ao valor da própria obrigação tributária, não 

havendo que se falar em colmatação secundária ou 

interpretação pela Fazenda Pública. A alteração do valor do 

imposto, nesse caso, necessariamente exigiria lei em 

sentido estrito, razão pela qual não se poderia, via 

decreto, majorar seu valor monetário em percentual superior 

ao inflacionário. Isso não se confunde com o caso em que a 

lei institui conceito jurídico como elemento da regra-

matriz. 

 É para atualização dos valores monetários 

previstos na legislação estadual que serve o índice 

inflacionário previsto na Portaria SF nº 182/2021, invocada 

na exordial.

IV  DA INVIABILIADE DA TUTELA PROVISÓRIA

  Tudo que foi acima exposto demonstra à saciedade 

a inexistência de fundamento relevante ou probabilidade do 

direito do impetrante, elementos estes indispensáveis para 

provimento provisório, consoante art. 300 CPC e art. 7º, 

III da Lei 12.016/2009.
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 A bem da verdade, não merecendo sequer ser 

apreciado o mérito do writ, por força de sua inadequação 

para questionamento de ato normativo em abstrato e da 

ilegitimidade ativa, não há que se falar em antecipação de 

tutela final de mérito. 

 A par disso, indiscutível o perigo de dano 

reverso. Inconteste que eventual provimento provisório 

desfavorável ao Estado retirará dos cofres estaduais 

expressiva receita, comprometendo de forma exponencial a 

situação econômico-financeira já combalida do Estado de 

Pernambuco. Também por força do art. 300, §3º do CPC, não 

deve ser deferida a tutela provisória.

V  DOS PEDIDOS

 Diante do exposto, requer seja prontamente 

extinto sem julgamento de mérito o presente mandado de 

segurança ou, subsidiariamente, seja indeferida a tutela 

provisória e denegada a segurança. 

Pede deferimento.

Recife, 15 de fevereiro de 2022.

BRUNO DA SILVA RAMOS

Procurador do Estado

FERNANDA BRAGA MARANHÃO

Procuradora Chefe da Procuradoria da Fazenda Estadual


