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APRESENTAÇÃO 

Olá, futuro Auditor Fiscal! 

Nós, Antônio Júnior e Júlison Oliveira, Auditores Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda 

do Pará - SEFA-PA, aprovados no fatídico concurso de 2013, estamos aqui para ajudá-lo nessa 

nobre missão rumo à aprovação do tão esperado e sonhado concurso da SEFA-MG. 

Vamos comentar, ao longo do nosso estudo, inúmeras questões de legislação tributária 

relativas às provas de concursos públicos para área fiscal. 

Importante destacar que vamos treinar com muitas questões inéditas! 

Nossa jornada começa aqui com essa primeira aula sobre o IPVA, onde iremos conhecer os 

aspectos gerais e constitucionais do imposto, para só então, a partir da aula 2, entrarmos de 

"cabeça" na nossa Lei nº 14.937/2003 que institui o IPVA no Estado,  e o Decreto nº 43.709/03 que 

regulamentou essa Lei. 

Contamos com o seu total feedback sobre a metodologia do curso.  

Contamos com a SUA dedicação! 

 

 

 

 

 

Conheça o Antônio        Conheça o Julison  

http://www.iefi.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=ppZXhGaTWE8&
https://www.youtube.com/watch?v=33Jon1tdf8A&t=5s
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DISPOSITIVOS QUE ESTUDAREMOS NO CURSO 

IPVA 

• Lei nº 14.937, de 23/12/2003, dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) e dá outras providências, atualizada até a Lei nº 23.762, de 
06/01/2021.   
• Decreto nº 43.709 de 23/12/2003 atualizado até o Decreto nº 48.386, de 
24/03/2012.   

ITCD 
• Decreto nº 44.747, de 03/03/2008, dispõe sobre o Imposto Sobre Transmissão 
Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD), atualizada até a Lei 
nº 23.840, de 28/07/2021.   
• Decreto nº 43.981, de 03/03/2005, Regulamenta o Imposto sobre Transmissão 
Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD), atualizado até o 
Decreto nº 48.350, de 13/01/2022.   
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1. IPVA - CARACTERÍSTICAS E ASPECTOS CONSTITUCIONAIS 

1.1 ORIGEM 

A tributação da propriedade de veículos automotores no Brasil teve origem sob a égide da 

Constituição brasileira de 1967, por meio do Decreto-lei nº 397/68 que instituiu a Taxa Rodoviária 

Federal, destinada à conservação de estradas de rodagem. Essa taxa tinha como hipótese de 

incidência o fato de os veículos motorizados transitarem pelo território nacional, e o produto de sua 

arrecadação era integralmente aplicado no custeio de projetos e obras de conservação e 

restauração de estradas de rodagem federais1. 

O problema é que, não obstante a existência da Taxa Rodoviária Federal, diversos Estados, 

e até mesmo os Municípios, instituíram suas próprias taxas com o objetivo de tributarem a 

propriedade dos veículos automotores, com base na competência comum dos entes da federação 

para a instituição dessa espécie tributária. 

Diante desse cenário, tentando por fim a essa balbúrdia, em razão da propagação da 

bitributação2 sobre a propriedade de veículos em todo o país, surge a Taxa Rodoviária Única - 

TRU3 de competência da União, que tinha sua receita compartilhada com os Estados da Federação, 

sendo que os seus recursos eram destinados para a manutenção das rodovias do país. Esse tributo 

foi instituído pelo Decreto-Lei nº 999/69, e era devida pelos proprietários de veículos automotores. 

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, de competência estadual, 

na forma como conhecemos atualmente, somente foi criado a partir da edição da Emenda 

Constitucional n.º 27/85 que alterou a Constituição Federal de 1967. 

Hoje a previsão para a instituição desse imposto encontra-se no art. 155, III, da Constituição 

Federal de 1988. Segundo o supracitado dispositivo constitucional, cabe aos Estados e ao Distrito 

Federal a competência para a instituição do IPVA, que tem como fato gerador a propriedade de 

veículos automotores: 

Art. 155 – Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 

(...) 

III – propriedade de veículos automotores; 

Pessoal, temos dois conceitos importantes que precisam ser analisados nesse momento, o 

de veículo automotor e o de propriedade: 

 

1Art. 1º A taxa rodoviária federal será devida por todo veículo motorizado que transitar no território nacional e o produto de sua 
arrecadação será integralmente aplicado no custeio de projetos e obras de conservação e restauração de estradas de rodagem 
federais. (Decreto-lei nº 397, de 30 de dezembro de 1968) 

2Ocorre quando mais de um ente da federação realiza a cobrança de tributo sobre o mesmo fato gerador. 

3Art. 1º É instituída a Taxa Rodoviária Única, devida pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados em todo 
território nacional. (Decreto-lei nº 999, de 21, de outubro de 1969) 

http://www.iefi.com.br/


 

 Pag. 7 de 45 

IPVA E ITCD PARA SEFA-MG 
AULA 01 – IPVA parte 1 

 

WWW.IEFI.COM.BR 

✔ veículo automotor é aquele autopropulsionado, ou seja, em outras palavras é aquele 

que se locomove pelos seus próprios meios, podendo se destinar ao transporte de 

pessoas, ou coisas; 

✔ propriedade é o direito de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do 

poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha4. 

Ah, professor! então quer dizer que o IPVA pode ser cobrado sobre qualquer veículo 

automotor, seja ele um veículo aéreo, terrestre, aquaviário, etc., correto? NÃO! É meus amigos, a 

vida de concurseiro tem lá seus percalços. 

Pois é pessoal, a princípio estaria englobado no conceito de veículo automotor, os veículos 

terrestres, aéreos e aquáticos. Aliás, diversos Estados da federação, inclusive, o próprio Estado de 

Minas Gerais, preveem em suas leis que instituíram o imposto em seus territórios o fato gerador 

sobre essas modalidades de veículos. 

O problema é que o Supremo Tribunal Federal - STF entende que as aeronaves e as 

embarcações não estão no campo de incidência do IPVA. Isso ocorre, porque o STF entende que 

o conceito de veículo automotor a ser utilizado para fins do imposto é o definido no Código de 

Trânsito Brasileiro, Lei n.º 9.5/03 de 23 de setembro de 1997, nos seguintes termos: 

VEÍCULO AUTOMOTOR - todo veículo a motor de propulsão que circule por seus próprios meios, 

e que serve normalmente para o transporte viário de pessoas e coisas, ou para tração viária de 

veículos utilizados para o transporte de pessoas e coisas. O termo compreende os veículos 

conectados a uma linha elétrica e que não circulam sobre trilhos (ônibus elétrico). 

Galera, o motivo para esse entendimento do STF, deve-se ao fato de o Tribunal ter 

considerado que o IPVA tem sua origem justamente decorrente da Taxa Rodoviária Única que, 

como vimos, incidia apenas sobre os veículos automotores terrestres, e por essa razão acabou 

restringindo seu campo de incidência para esse tipo de veículo, conforme RE 134.509/AM, e do RE 

255.111/SP, vejamos: 

Informativo STF nº 270, de 31 de maio de 2002 

 

Embarcações (RE 134.509-AM) - EMENTA - IPVA - Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores 

(CF, art. 155, III; CF69, art. 23, III e § 13, cf. EC 27/85): campo de incidência que não inclui 

embarcações e aeronaves. 

 

Concluído o julgamento de recurso extraordinário em que se discutia a incidência do IPVA sobre 

a propriedade de embarcações (v. Informativos 22 e 103). O Tribunal, por maioria, manteve 

acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas que concedera mandado de segurança 

a fim de exonerar o impetrante do pagamento do IPVA sobre embarcações. Considerou-se que 

as embarcações a motor não estão compreendidas na competência dos Estados e do Distrito 

Federal para instituir impostos sobre a propriedade de veículos automotores, pois essa norma só 

autoriza a incidência do tributo sobre os veículos de circulação terrestre. Vencido o Min. Marco 

Aurélio, relator, que dava provimento ao recurso para cassar o acórdão recorrido ao fundamento 

 

4Código Civil, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2020. 

http://www.iefi.com.br/
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de que a Constituição, ao prever o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, não 

limita sua incidência aos veículos terrestres, abrangendo, inclusive, aqueles de natureza hídrica 

ou aérea. 

RE 134.509-AM, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Sepúlveda Pertence, 

29.05.2002. (RE-134509) 

 

Aeronaves (RE 255.111-SP) 

 

Com o mesmo entendimento acima mencionado, o Tribunal, por maioria, vencido o Min. Marco 

Aurélio, declarou a inconstitucionalidade do inciso III do artigo 6º da Lei 6.606/89, do Estado de 

São Paulo, que previa a incidência do IPVA sobre aeronaves.  

RE 255.111-SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Sepúlveda Pertence, 

29.05.2002. (RE-255111) 

 

O STF também já se manifestou sobre o tema por meio de outros Recursos Extraordinários, 

vejamos também o RE 379.572/RJ: 

Supremo Tribunal Federal STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RE 379.572 RJ 

Ementa 

Recurso Extraordinário. Tributário. 

2. Não incide Imposto de Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) sobre embarcações (Art. 155, III, 

CF/88 e Art. 23, III e § 13, CF/67 conforme EC 01/69 e EC 27/85). Precedentes. 

3. Recurso extraordinário conhecido e provido. 

Portanto, meu nobre, veja que uma vez provocado sobre essa controvérsia toda, os Ministros 

do STF levaram em consideração uma interpretação histórica com base na extinta TRU. 

Ok, beleza! para o STF o imposto incide apenas sobre a propriedade de veículo automotor 

terrestre, mas professor, você disse há pouco que a legislação mineira diz expressamente o 

contrário, ou seja, que o mesmo incide não só sobre esse tipo de veículo, como também sobre os 

veículos aéreos e aquáticos, e agora? o que faço na hora da prova? complicou, hein? 

Então, caro aluno, nesses casos recomenda-se que na prova de legislação tributária 

considere-se como correta a alternativa que diga que o IPVA incide sobre todos esses tipos de 

veículos, contudo, caso a questão venha cair na prova de direito tributário, recomenda-se que leve 

em consideração o entendimento do STF. Mas, preste atenção, antes da resposta é preciso ter 

certeza se o examinador está cobrando o entendimento jurisprudencial, ou a letra da lei, MUITA 

CALMA NESSA HORA! não vá fazer besteira (risos). 

1.2 COMPETÊNCIA 

Como mencionamos, a competência para a instituição do imposto é privativa dos Estados e 

do Distrito Federal, não podendo ser delegada. 

http://www.iefi.com.br/
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Nesse momento destacamos que o art. 146, III, da CF/88, prevê que cabe a Lei Complementar 

estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição de 

tributos e de suas espécies, e a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo, contribuintes, 

obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributária. 

Art. 146. Cabe à lei complementar: 

III - estabelecer normas 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; 

Pessoal, atualmente cabe à Lei nº 5.172/66 (Código Tributário Nacional - CTN)5 disciplinar o 

dispositivo constitucional informado acima. Porém, como o CTN foi criado em 1966, portanto 

anterior ao surgimento do IPVA6, não houve qualquer referência a esse imposto em seu texto, 

sendo que esse problema perdura até hoje. 

Ocorre, que diante da ausência da norma tributária nacional disciplinado as norma gerais 

relativas ao IPVA, os Estados e o DF instituíram diretamente o imposto em seus territórios, com 

base no previsto no art. 24, I, da CF/88, que dispõe  sobre a competência concorrente da União, 

Estados, e do Distrito Federal para legislarem sobre direito tributário. 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

 

I - Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer 

normas gerais. 

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência 

suplementar dos Estados. 

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência 

legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, 

no que lhe for contrário.   

O STF também já foi acionado sobre essa questão, manifestando-se pela possibilidade dos 

Estados e do Distrito Federal editarem suas normas relativas ao IPVA, no exercício da competência 

concorrente. Para solidificar o exposto, segue decisão do Tribunal no julgamento do RE 414259 

AgR/MG, publicada em 15 de agosto de 2008: 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPVA. LEI 

ESTADUAL. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS EM RAZÃO DO TIPO DO VEÍCULO. 

1. Os Estados-membros estão legitimados a editar normas gerais referentes ao IPVA, no 

exercício da competência concorrente prevista no artigo 24, § 3º, da Constituição do Brasil. 2. 

Não há tributo progressivo quando as alíquotas são diferenciadas segundo critérios que não 

levam em consideração a capacidade contributiva.” (Grifo nosso) 

Assim, os Estados e ao Distrito Federal estão autorizados a editarem as suas respectivas leis 

instituidoras do IPVA para atender às suas peculiaridades, não obstante a inexistência de lei 

 
5Embora seja uma lei ordinário, o CTN foi recepcionado pela Constituição Federal com status de lei complementar. 
6Emenda Constitucional 27/85. 

http://www.iefi.com.br/
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complementar federal dispondo sobre normas gerais7, por expressa autorização constitucional no 

âmbito da competência concorrente. Entretanto, a superveniência de lei federal dispondo sobre 

normas gerais sobre o imposto suspende a eficácia da lei estadual no que esta lhe for contrária, 

conforme vimos acima na redação do §4º, do art. 24 da CF/88. 

Alertamos nesse momento que a edição posterior da lei federal sobre normas gerais 

suspende, PRESTE ATENÇÃO:SUSPENDE, a eficácia da lei estadual naqueles pontos em que a 

norma estadual lhe seja contrária.  

Pessoal, suspensão é diferente de revogação, não caiam em pegadinha! Lei federal não 

pode revogar as leis estaduais e/ou distritais, uma vez que não existe hierarquia entre elas. 

Dessa forma, caso a União edite a lei sobre normas gerais do IPVA, a mesma suspende a 

eficácia das normas estaduais, e, caso a lei federal venha a ser revogada posteriormente, as leis 

suspensas voltam a vigorar plenamente. 

Reforçando a competência dos entes estaduais para legislarem sobre o imposto na ausência 

de norma geral federal, o art. 34, § 3º do ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) 

diz que promulgada a Constituição, os entes federativos poderão editar as leis necessárias à 

aplicação do sistema tributário nacional nela previsto. Sobre o tema, o STF manifestou-se através 

do RE 236931/SP e RE 414259 AgR / MG: 

Decisão (RE 236931/SP) 

A Primeira Turma desta Corte, por unanimidade de votos, não conheceu do recurso 

extraordinário interposto pelos autores, por entender que não tem cabimento a alegação de que 

a Lei nº 6.606/89, com as alterações promovidas pelas Leis n.º 7.002/90 e 7.644/91, é 

incompatível com as normas dos artigos 24, § 3º; 150, II e IV, e 146, III, a, da Constituição Federal, 

tendo em vista que o constituinte de 1988, como revela o artigo 34 do ADCT, autorizou a 

edição, pelos Estados, das leis necessárias à aplicação do sistema tributário nacional nela 

previsto (§ 3º), que entrou em vigor em 1º de março de 1989. 2. Fixou o acórdão que ficaram 

os Estados legitimados a ditar as normas gerais indispensáveis à instituição de novos 

impostos, o que foi cumprido, em relação ao IPVA, no exercício da competência 

concorrente prevista no artigo 24 e em seu § 3º da Carta da Republica, com vigência até o 

advento da lei complementar da União (§ 4º), ainda não editada. 

RE 414259 AgR / MG 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPVA. LEI 

ESTADUAL. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS EM RAZÃO DO TIPO DO VEÍCULO. 1. Os 

Estados-membros estão legitimados a editar normas gerais referentes ao IPVA, no 

exercício da competência concorrente prevista no artigo 24, § 3º, da Constituição do Brasil. 

2. Não há tributo progressivo quando as alíquotas são diferenciadas segundo critérios que não 

levam em consideração a capacidade contributiva. Agravo Regimental a que se nega provimento. 

 

 
7Competência legislativa plena, em face da inexistência de lei federal sobre normas gerais. 

http://www.iefi.com.br/
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ATENÇÃO! Embora a CF/88 determine que caiba aos Estados e ao DF a competência quanto 

à instituição do IPVA, pergunto, a União pode instituir o IPVA? SIM. Pois é, pessoal, 

excepcionalmente, a União poderá instituir e cobrar o imposto, tal possibilidade ocorre quando da 

existência no país de Território Federal, essa previsão está amparada no art. 147 da CF/88, 

vejamos: 

Art. 147. Competem à União, em Território Federal, os impostos estaduais e, se o Território 

não for dividido em Municípios, cumulativamente, os impostos municipais; ao Distrito Federal 

cabem os impostos municipais. 

Portanto, muita atenção quando for responder questões a respeito da competência para a 

instituição do IPVA, pois é possível que à União venha a figurar como sujeito ativo da relação 

tributária desse imposto, quando da existência de territórios federais. 

 

           QUESTÕES DE FIXAÇÃO            

(INÉDITA) Podemos afirmar que o IPVA está inteiramente regulado no Código Tributário 

Nacional. 

Comentários 

Errado. O IPVA foi criado posteriormente à edição do CTN, e, por essa razão não há previsão 

do imposto em seu texto. 

(INÉDITA) Somente poderá instituir o Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA) os Estados e o Distrito Federal. 

Comentários 

Errado. Embora o IPVA seja um imposto de competência dos Estados e do Distrito Federal, 

vimos que, excepcionalmente, a União poderá instituí-lo no caso da existência de Território 

Federal. 

(INÉDITA) Estabelece a Constituição Federal, que o IPVA é tributo de competência estadual 

e 50% de sua receita deve ser repassada aos municípios, nesse sentido, a competência do 

http://www.iefi.com.br/
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Estado para instituir o IPVA é delegável aos municípios mineiros, em cujos territórios os 

proprietários de veículos tenham seus domicílios. 

Comentários 

Errado. A competência para instituir o imposto é indelegável. 

(INÉDITA) Caso o Estado decida não exercer sua competência tributária quanto a 

instituição do IPVA, tal fato só deferirá essa competência aos municípios que tiverem 

veículos licenciados em seus territórios. 

Comentários 

Errado. Como vimos na questão anterior, a competência para instituir o imposto é indelegável. 

(INÉDITA) O Estado de Minas Gerais tem competência legislativa plena, em relação ao 

IPVA, caso não seja editada lei complementar federal que estabeleça as normas gerais 

sobre o imposto, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal. 

Comentários 

Correta. A CF/88 prevê que cabe a Lei Complementar estabelecer normas gerais em matéria de 

legislação tributária, especialmente sobre a definição de tributos e de suas espécies, e a dos 

respectivos fatos geradores, bases de cálculo, contribuintes, obrigação, lançamento, crédito, 

prescrição e decadência tributária. Contudo, enquanto não editada essa lei complementar, os 

Estados podem exercem a competência legislativa plena para atender suas peculiaridades 

conforme determina o § 3º do art. 24 da CF/88, sendo que com a superveniência de lei federal, 

fica suspensa a eficácia da lei estadual no que lhe for contrária. 

 

1.3 ALÍQUOTAS 

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; 

II - poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização. 

A CF/88 determina que as alíquotas mínimas do imposto serão fixadas pelo Senado 

Federal, isso quer dizer, que o Senado estabelece a alíquota mínima que deve ser adotada pelos 

Estados, por meio de Resolução, podendo ser adotada pelos mesmos, no exercício de suas 

competências legislativas, qualquer alíquota acima desse piso. Essa previsão tem o objetivo de 

evitar uma guerra fiscal entre os estados da federação, que em busca de ampliar o número de 

veículos licenciados em seu território, aplicariam alíquotas mais baixas em detrimento dos demais 

estados. 
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O problema, é que, infelizmente, até hoje o Senado Federal não exerceu essa competência 

constitucional, o que vem acarretando uma guerra fiscal entre os Estados, especialmente, quanto 

às locadoras de veículos. 

 

 

 

Memorize essa RE-SE-nha: Minions no carro. 

REsolução do SEnado alíquotas Mínimas do IPVA 

Embora o imposto tenha a função eminentemente fiscal8, podemos notar que em outra 

importante previsão constitucional, o IPVA poderá apresentar um caráter de extrafiscalidade9, 

quando diz que existe a possibilidade das alíquotas do imposto serem diferenciadas em função 

do tipo e utilização do veículo. Assim, por exemplo, as alíquotas podem ser diferenciadas em 

razão do tipo dos veículos, carros, motos, caminhões, ou em razão de sua utilização, ônibus 

destinado ao transporte escolar. 

Sobre a diferenciação de alíquotas, destacamos também que o STJ por meio do RMS 9867/RJ 

julgou inconstitucional a aplicação de alíquota mais gravosa para veículos importados em 

relação aos nacionais, com base no art. 152 da CF/88 que veda que seja dado tratamento 

tributário diferenciado entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão da sua procedência 

ou destino. 

 

 

 
8O caráter eminentemente fiscal dá-se quando a principal função do tributo é a arrecadação de recursos para os cofres públicos 
9A extrafiscalidade tem como principal característica regular certa conduta, desestimular a prática de determinadas ações pelo 
contribuinte, ficando a função arrecadatória como um objetivo secundário.  
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           QUESTÕES DE FIXAÇÃO            

(INÉDITA) Sobre o IPVA, podemos afirmar que é um imposto de função exclusivamente 

fiscal, não podendo apresentar caráter extrafiscal, não existindo a possibilidade da fixação 

das alíquotas do imposto de forma diferenciada em função do tipo e da utilização do 

veículo. 

Comentários 

Errado. Embora o imposto tenha a função eminentemente fiscal, podemos notar que em outra 

importante previsão constitucional (art. 155, § 6º, II, CF/88), o imposto pode apresentar o caráter 

extrafiscal, quando diz que existe a possibilidade das alíquotas do imposto serem diferenciadas 

em função do tipo e utilização do veículo. Assim, por exemplo, as alíquotas podem ser 

diferenciadas para carros, motos, caminhões, ou em razão do tipo de combustível adotado. 

(INÉDITA) O Senado Federal, por meio de Decreto Legislativo, fixa as alíquotas máximas 

do IPVA. 

Comentários 

Errado. A CF/88 determina que cabe ao Senado Federal fixar as alíquotas mínimas do IPVA 

que devem ser adotadas pelos Estados. Tal previsão tem o objetivo de evitar uma guerra fiscal 

entre os Estados da Federação, que em busca de ampliar o número de veículos licenciados em 

seu território, aplicariam alíquotas mais baixas em detrimento dos demais entes. Além disso, o 

instrumento utilizado é a Resolução, e não do Decreto Legislativo. Não esqueça, memorize essa 

RE-SE-nha: Minions no carro (REsolução do SEnado alíquotas Mínimas do IPVA). 

(INÉDITA) As alíquotas do IPVA são diferenciadas em razão do tipo e da utilização do 

veículo. 

Comentários 

Errado. Conforme determina o art. 155, § 6º, II, da CF/88, o IPVA poderá ter alíquotas 

diferenciadas em função do tipo e utilização. Não escorreguem em casca de banana, as alíquotas 

diferenciadas do imposto em razão do tipo e utilização é uma faculdade constitucional que 

Estados poderão ou não adotar. 

 

1.4 BASE DE CÁLCULO 

O art. 150, III, b, e c, da CF/88 dispõe que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal 

e aos Municípios, cobrar tributos, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada lei 

que os instituiu ou aumentou, e ainda, antes de decorridos noventa dias da data em que haja 

sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Trata-se, respectivamente, dos princípios 

constitucionais da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal. 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

......................................... 
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III - cobrar tributos: 

......................................... 

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; 

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu 

ou aumentou, observado o disposto na alínea b; 

......................................... 

§ 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e 

V; e 154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 

153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 

155, III, e 156, I. 

Contudo ilustre, conforme §1º do art. 150, a fixação da base de cálculo do IPVA é exceção ao 

princípio tributário da anterioridade nonagesimal, ou seja, o Estado pode cobrar o imposto antes de 

decorrido noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, desde 

que, seja observado o princípio da anterioridade anual. Nesse caso, se porventura o Estado de 

Minas Gerais vier a fixar sua base de cálculo em 31 de dezembro de determinado ano, já poderá 

aplicá-la em 1º de janeiro do ano seguinte. 

Isso acontece pois geralmente os Estados elegem o dia 1º de janeiro de cada ano como o da 

ocorrência do fato gerador do imposto, e assim, a fixação da base de cálculo próxima dessa data 

permite que os entes da federação levem em consideração a variação de preços mais realista em 

comparação com a data da ocorrência do fato gerador. 

           QUESTÕES DE FIXAÇÃO            

(INÉDITA) O Estado de Minas Gerais majorou a base de cálculo do IPVA para o exercício 

de 2020, em 20 de novembro de 2019, conforme lei publicada no diário oficial do Estado 

naquela data. Considerando que a lei entrou em vigor na data de sua publicação, pode-se 

afirmar que esta lei terá eficácia 90 dias a contar do início do exercício de 2020, tendo em 

vista a anterioridade nonagesimal. 

Comentários 

Errado. A fixação da base de cálculo do IPVA é exceção ao princípio da anterioridade 

nonagesimal, conforme determina o § 1º do art. 150 da CF/88. Contudo, se submete ao princípio 

da anterioridade anual, que veda a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que 

haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. 

Assim, caso a fixação da base de cálculo do imposto ocorra em 20/11/2019, já poderá entrar 

vigor no 1º dia do exercício seguinte, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2020. 

(INÉDITA) O Estado de Minas Gerais majorou a base de cálculo do IPVA para o exercício 

de 2020, em 20 de novembro de 2019, conforme lei publicada no diário oficial do Estado 

naquela data. Considerando que a lei entrou em vigor na data de sua publicação, pode-se 
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afirmar que esta lei terá eficácia a partir do início do exercício financeiro de 2020, por ser 

exceção à anterioridade nonagesimal, mas se submeter à anterioridade anual. 

Comentários 

Correta. Como vimos na questão anterior, a fixação da base de cálculo do IPVA é exceção ao 

princípio da anterioridade nonagesimal, conforme determina o § 1º do art. 150 da CF/88. 

Porém, se submete ao princípio da anterioridade anual, que veda a cobrança de tributos no 

mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. 

(INÉDITA) Relativamente aos tributos estaduais que podem ser instituídos pelos Estados, 

NÃO está sujeito ao princípio da anterioridade nonagesimal, também chamada de princípio 

da “noventena”, a fixação da base de cálculo e da alíquota do IPVA. 

Comentários 

Errado. Como vimos anteriormente, apenas a fixação da base de cálculo do IPVA é exceção ao 

princípio da anterioridade nonagesimal. A alíquota do imposto obedece tanto ao princípio da 

noventena como ao da anterioridade anual. 

1.5 REPARTIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA 

Outra previsão constitucional é a destinação de uma parcela da arrecadação do imposto aos 

municípios (art. 158, III, CF/88), ou seja, 50% do que for arrecadado pelo Estado deverá ser 

destinado ao município onde ocorreu o licenciamento do veículo. 

Art. 158. Pertencem aos Municípios: 

III - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade 

de veículos automotores licenciados em seus territórios; 

Imagine que o José, adquira um veículo e venha a registrá-lo no Município de Capanema/PA, 

metade do imposto devido à título de IPVA referente a esse veículo pertence a esse município, a 

outra metade cabe ao Estado de Minas Gerais. Pessoal, evidentemente, a operacionalidade dessa 

transferência não se dá automaticamente, o Estado recolhe o imposto pago nas mais diversas 

localidades, e após isso realiza o repasse da parte correspondente de cada ente municipal. 

Não custa lembrar, que o Distrito Federal por não ser dividido em municípios fica com 100% 

do valor correspondente ao IPVA. 
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           QUESTÕES DE FIXAÇÃO            

(INÉDITA) Do produto da arrecadação do IPVA, 25% serão destinados ao município em que 

estiver registrado, matriculado ou licenciado o veículo. 

Comentários 

Errado. Como vimos pertencem aos municípios 50% do produto da arrecadação do imposto.  

(INÉDITA) Do produto da arrecadação do IPVA, 50% pertencem aos Municípios em que os 

veículos automotores se encontrarem licenciados. 

Comentários 

Correta É o que determina o art. 158, III, da CF/88, assim, 50% do que for arrecadado pelo 

Estado deverá ser destinado ao município onde ocorreu o licenciamento do veículo. 

1.6 OUTRAS CARACTERÍSTICAS 

O IPVA é um imposto direto, ou seja, não admite que ocorra a transferência do seu encargo 

para terceiros, ficando o próprio contribuinte de direito com o ônus do tributo. Como exemplo de 

imposto indireto temos o ICMS, onde o ônus é transferido do contribuinte de direito ao consumidor 

final. 

Além disso, outra característica do IPVA é o seu caráter real, uma vez que ele é um imposto 

que incide objetivamente sobre coisas, e não sobre pessoas, como ocorre com o imposto de renda. 

No caso do IPVA, portanto, a incidência é sobre a propriedade do veículo automotor. 

Outra importante característica do IPVA diz respeito à sua espécie de lançamento. O 

lançamento é o instrumento por meio do qual a autoridade administrativa constitui o crédito 

tributário, em outras palavras, o lançamento é o  procedimento administrativo tendente a verificar a 

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular 

o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da 

penalidade cabível10. No caso do IPVA, este é um imposto cujo lançamento é efetuado de ofício, 

que é a modalidade de lançamento segundo o qual o fisco tem elementos suficientes para realizar 

a constituição do crédito tributário, sem a necessidade da participação do sujeito passivo. 

Por derradeiro, temos ainda um importante dispositivo constitucional que tem repercussão no 

IPVA. Trata-se da imunidade constitucional para instituição de impostos sobre o patrimônio, a 

renda, e os serviços de determinados sujeitos e objetos11. 

 
10Art. 142, CTN 
11Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: 
.......................................... 
VI - instituir impostos sobre: 
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 
b) templos de qualquer culto; 
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das 
instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; 
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 
e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros 
e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, 
salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. 

http://www.iefi.com.br/


 

 Pag. 18 de 45 

IPVA E ITCD PARA SEFA-MG 
AULA 01 – IPVA parte 1 

 

WWW.IEFI.COM.BR 

Nesse sentido, com base na determinação constitucional, e considerando que o IPVA é um 

imposto sobre o patrimônio, é vedado aos Estados, ao Distrito Federal, e à União, em Território 

Federal, exigir o IPVA sobre os veículos: 

a) uns dos outros; 

b) de templos de qualquer culto; 

c) de partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos 

trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, 

atendidos os requisitos da lei. 

A imunidade prevista no item “a” é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e 

mantidas pelo Poder Público, no que se refere aos veículos, vinculados a suas finalidades 

essenciais ou às delas decorrentes. Os veículos das entidades dos itens “b” e “c” também devem 

ser vinculados a suas finalidades essenciais. 

 

           QUESTÕES DE FIXAÇÃO            

(INÉDITA) O lançamento do IPVA do Estado de Minas Gerais se classifica como direto. 

Comentários 

Correta. O lançamento do IPVA é de ofício (ou direto), ou seja, é o realizado pelo sujeito ativo 

sem a participação do sujeito passivo. Assim, a autoridade administrativa verifica o fato gerador, 

a base de cálculo, a alíquota do imposto e realiza o lançamento. 

(INÉDITA) São imunes ao IPVA os veículos de propriedade de partidos políticos, utilizados 

no exercício de suas atividades partidárias. 

Comentários 

Correta. Os veículos dos partidos políticos são imunes ao IPVA, conforme determina o art. 150, 

VI, “c”, da CF/88. 

(INÉDITA) O IPVA é devido pelo sindicato dos comerciários do Estado de Minas Gerais. 

Comentários 

Correta. A imunidade constitucional do art. 150, VI, “c”, é restrita às entidades sindicais dos 

trabalhadores, preste atenção! Os sindicatos patronais estão sujeitos à incidência do imposto 

sobre a propriedade de veículos automotores. 

Bem futura autoridade fiscal, encerramos por aqui a parte teórica dessa aula, passamos a 

seguir a resolução de diversas questões de provas e outras inéditas, com o objetivo de consolidar 

o entendimento do que foi exposto, se você preferir resolver primeiro as questões sem comentários, 

pule o próximo tópico, vamos, que vamos, para cima das questões. 
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VÍDEO COMPLEMENTAR 
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2. LISTA DE QUESTÕES COMENTADAS - IPVA 

1 - (AFRE/RO - 2010 – FCC - Adaptada) O Estado de Minas Gerais majorou a base de cálculo do 
IPVA para o exercício de 2010, em 20 de novembro de 2009, conforme lei publicada no diário oficial 
do Estado naquela data. Considerando que a lei entrou em vigor na data de sua publicação, é 
correto afirmar que esta lei terá eficácia: 

a) 90 dias a contar do início do exercício de 2010, tendo em vista a anterioridade nonagesimal. 

b) na data de sua publicação, podendo ser aplicada imediatamente, ainda no exercício de 2009, 

por ser exceção à anterioridade. 

c) 90 dias a contar da publicação, por dever obediência apenas à anterioridade nonagesimal. 

d) a partir do início do exercício financeiro de 2010, por ser exceção à anterioridade nonagesimal, 

mas se submeter à anterioridade anual. 

e) 90 dias da publicação, desde que já no outro exercício financeiro, por dever obediência às regras 

de anterioridades nonagesimal e anual. 

Comentários 

A fixação da base de cálculo do IPVA é exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal, 

conforme determina o § 1º do art. 150 da CF/88. Contudo, se submete ao princípio da anterioridade 

anual, que veda a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada 

a lei que os instituiu ou aumentou. 

Assim, caso a fixação da base de cálculo do imposto ocorra em 20/11/2009, já poderá entrar vigor 

no 1º dia do exercício seguinte, ou seja, em a partir de 1º de janeiro de 2010. 

Letra D 

2 - (Inédita) Assinale a alternativa correta. 

a) Em relação ao IPVA, é possível afirmar que é um imposto de função exclusivamente fiscal, não 

podendo apresentar caráter extrafiscal, não existindo, portanto, a possibilidade da fixação das 

alíquotas do imposto de forma diferenciada em função do tipo e da utilização do veículo. 

b) Do produto da arrecadação do IPVA, 25% serão destinados ao município em que estiver 

registrado, matriculado ou licenciado o veículo. 

c) Em relação ao IPVA, está correto afirmar que o mesmo não está regulado no CTN. 

d) O IPVA tem como fato gerador a propriedade de veículos automotores de qualquer espécie. 

e) O lançamento do IPVA ocorre por homologação. 

Comentários 

a) Errada. Embora o imposto tenha a função eminentemente fiscal, podemos notar que em outra 

importante previsão constitucional (art. 155, § 6º, II, CF/88), o imposto pode apresentar o caráter 

extrafiscal, quando diz que existe a possibilidade das alíquotas do imposto serem diferenciadas em 

função do tipo e utilização do veículo. Assim, por exemplo, as alíquotas podem ser diferenciadas 

para carros, motos, caminhões, ou em razão do tipo de combustível adotado. 

b) Errada. Como vimos pertencem aos municípios 50% do produto da arrecadação do imposto. 
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c) Correta. O IPVA foi criado posteriormente à edição do CTN, e, por essa razão não há previsão 

do imposto em seu texto. 

d) Errada. Conforme estudamos, O STF entende que as aeronaves e as embarcações não estão 

no campo de incidência do IPVA, em tendo em vista sua origem ser decorrente da Taxa Rodoviária 

Única. 

e) Errada. O IPVA é um imposto cujo lançamento é efetuado de ofício, que é a modalidade de 

lançamento segundo o qual o fisco tem elementos suficientes para realizar a constituição do crédito 

tributário, sem a necessidade da participação do sujeito passivo. 

Letra C. 

3 - (AFRE/PI – 2015 – FCC) De acordo com o Código Tributário Nacional, a expressão legislação 

tributária compreende o decreto publicado por determinado Estado, regulamentando a lei do IPVA 

por ele instituído. 

Comentários 

Correta. Exatamente, de acordo com o art. 96 do CTN, a expressão legislação tributária 

compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas 

complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles 

pertinentes. 

4 - (AFRE/PI – 2015 – FCC) Do produto da arrecadação do IPVA, 50% pertencem aos Municípios 

em que os veículos automotores se encontrarem licenciados. 

Comentários 

Correta. É o que determina o art. 158, III, da CF/88, assim, 50% do que for arrecadado pelo Estado 

deverá ser destinado ao município onde ocorreu o licenciamento do veículo. 

 

5 - (AFRE/PI – 2015 – FCC) Cabe ao Senado Federal, além de outras competências, fixar as 

alíquotas mínimas de IPVA. 

Comentários 

Correta. A CF/88 determina que cabe ao Senado Federal fixar as alíquotas mínimas do IPVA que 

devem ser adotadas pelos Estados. Tal previsão tem o objetivo de evitar uma guerra fiscal entre 

os Estados da Federação, que em busca de ampliar o número de veículos licenciados em seu 

território, aplicariam alíquotas mais baixas em detrimento dos demais entes. Na dúvida, não 

esqueça, memorize essa RE-SE-nha: Minions no carro (REsolução do SEnado alíquotas Mínimas do IPVA). 

6 - (AFRE/PB – 2006 – FCC - Adaptada) O lançamento do IPVA do Estado de Minas Gerais se 

classifica como 

a) misto. 

b) autolançamento. 

c) direto. 
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d) declaração. 

e) derivado. 

Comentários 

O lançamento do IPVA é de ofício (ou direto), ou seja, é o realizado pelo sujeito ativo sem a 

participação do sujeito passivo. Assim, a autoridade administrativa verifica o fato gerador, a base 

de cálculo, a alíquota do imposto e realiza o lançamento. 

Letra C 

7 - (AFRE/PB – 2006 – FCC - Adaptada) As alíquotas do IPVA podem ser, segundo a Constituição 

Federal, 

a) seletiva, em razão do tipo de combustível. 

b) diferenciadas, em razão do tipo e da utilização do veículo. 

c) proporcional. 

d) progressiva, conforme a capacidade contributiva do sujeito passivo. 

e) regressiva. 

Comentários 

Com base na previsão constitucional, as alíquotas do imposto poderão ser diferenciadas em função 

do tipo e da utilização do veículo. 

 

Letra B 

8 - (Inédita) É vedado a instituição do IPVA sobre a propriedade de veículos automotores dos (as): 

a) templos de qualquer culto, destinados ao uso particular de seus integrantes. 

b) entidades sindicais de empregadores do comércio varejista. 

c) municípios do Estado de Minas Gerais. 

d) partidos políticos, usados exclusivamente em atividades extraparlamentares. 

e) instituições de educação sem fins lucrativos, e de assistência social com fins lucrativos. 

Comentários 

a) Errada. A imunidade sobre o patrimônio dos templos de qualquer culto compreende somente o 

patrimônio que tenha relação com as suas finalidades essenciais. 

b) Errada. Não caiam em casca de banana, a imunidade constitucional é somente sobre o 

patrimônio de entidades sindicais dos trabalhadores. 

c) Correta. Com base na previsão do art. 150, VI, “a”, da CF/88, é vedado aos Estados instituírem 

impostos sobre o patrimônio dos municípios. 

d) Errada. Assim como no caso dos templos de qualquer visto na letra A, a imunidade dos partidos 

políticos compreende somente o patrimônio que tenha relação com as suas finalidades essenciais. 
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e) Errada. A imunidade das instituições de educação, e de assistência social, abrange apenas 

aquelas sem fins lucrativos. 

Letra C 

9 - (AFRE/RJ – 2014 – FCC - Adaptada) O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 

(IPVA) é de competência dos Estados. 

Comentários 

Correta. Compete aos Estados a instituição do IPVA (art. 155, III, CF/88). Mas, não podemos 

esquecer, que em situação excepcional, a União poderá instituí-lo, na hipótese da existência de 

Territórios Federais (art. 147, CF/88). 

 

10 - (AFRE/RJ – 2014 – FCC - Adaptada) De acordo com o que estabelece a Constituição Federal, 
o IPVA é tributo de competência estadual e 50% de sua receita deve ser repassada aos municípios, 
observados os critérios constitucionais para isso.  

Nesse sentido, considere:  

I. As atribuições do Estado de Minas Gerais para arrecadar o crédito tributário do IPVA e para 
fiscalizá-lo são delegáveis aos municípios mineiros, relativamente aos veículos neles licenciados.  

II. A competência do Estado de Minas Gerais para instituir o IPVA é delegável aos municípios 
mineiros, em cujos territórios os proprietários de veículos tenham seus domicílios.  

III. Caso o Estado de Minas Gerais decida por não exercer sua competência tributária, tal fato só 
deferirá essa competência aos municípios mineiros que tiverem veículos licenciados em seus 
territórios.  

IV. O Estado de Minas Gerais tem competência legislativa plena, em relação ao IPVA, ressalvadas 
as limitações contidas na Constituição Federal e na Constituição Estadual mineiro.  

V. O fato de os municípios mineiros terem direito a receber 50% da receita do IPVA não retira a 
competência do Estado de Minas Gerais para legislar sobre esse imposto, mas permite o 
compartilhamento da atividade legislativa, em relação às obrigações tributárias acessórias.  

Com base no CTN, está correto o que se afirmar APENAS em  

a) IV e V.  

b) I e II.  

c) III e V.  

d) II e III.  

e) I e IV.  

Comentários 

I. Correta. O art. 7º do CTN prevê que a competência tributária é indelegável, salvo atribuição 

das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões 

administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, 

nos termos do § 3º do artigo 18 da Constituição.  

II. Errada. A competência para instituir o imposto é indelegável.  

http://www.iefi.com.br/


 

 Pag. 24 de 45 

IPVA E ITCD PARA SEFA-MG 
AULA 01 – IPVA parte 1 

 

WWW.IEFI.COM.BR 

III. Errada. Idem alternativa anterior. 

IV. Correta. A CF/88 prevê que cabe a Lei Complementar estabelecer normas gerais em matéria 

de legislação tributária, especialmente sobre a definição de tributos e de suas espécies, e a dos 

respectivos fatos geradores, bases de cálculo, contribuintes, obrigação, lançamento, crédito, 

prescrição e decadência tributária. Contudo, enquanto não editada essa lei complementar, os 

Estados podem exercer a competência legislativa plena para atender as suas peculiaridades (art. 

24, § 3º, CF/88), sendo que com a superveniência da lei federal, fica suspensa a eficácia da lei 

estadual no que lhe for contrária. 

V. Errada. Conforme dito anteriormente, a competência tributária é indelegável. E, no caso do IPVA, 

essa competência pertence aos Estados. Portanto, não há que se falar em compartilhamento da 

atividade legislativa do Estado com os Municípios relativamente às obrigações tributárias 

acessórias. 

Letra E 

11 - (AFRE/RJ – 2014 – FCC - Adaptada) Relativamente aos tributos estaduais que podem ser 

instituídos pelo Estado de Minas Gerais, NÃO está sujeito ao princípio da anterioridade 

nonagesimal, também chamada de princípio da “noventena”, a fixação da base de cálculo e da 

alíquota do IPVA. 

Comentários 

Errada. Como vimos anteriormente, apenas a fixação da base de cálculo do IPVA é exceção ao 

princípio da anterioridade nonagesimal. A alíquota do imposto obedece tanto ao princípio da 

noventena como ao da anterioridade anual. 

12 - (AFRE/RJ – 2014 – FCC) De acordo com a Constituição Federal, os Estados deverão entregar 

aos Municípios em que estiver domiciliado o proprietário do veículo ou o seu possuidor, a qualquer 

título, 50% da arrecadação do IPVA incidente sobre esses veículos. 

Comentários 

Errada. A Constituição diz que pertencem aos municípios 50% do produto da arrecadação do 

imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios 

(preste atenção!), e não onde estiver domiciliado o proprietário eu possuidor do veículo. 

13 - (AFRE/GO – 2004 – UEG) Pertencem aos Municípios 50% do produto da arrecadação do 

imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) licenciados em seus 

territórios. 

Comentários 

Correta. É o que vimos na questão antecedente, segundo o art. 158, III, da CF/88, 50% do que for 

arrecadado pelo Estado deverá ser destinado ao município onde ocorreu o licenciamento do 

veículo. 
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14 - (AFRE/RS – 2014 – FUNDATEC) Pertencerá integralmente ao município o produto da 

arrecadação do IPVA relativo aos veículos licenciados em seu território. 

Comentários 

Errada. Vejam como a repartição constitucional do IPVA despenca na prova, não esqueça, 

pertence ao município onde ocorreu o licenciamento do veículo, 50% do que for arrecadado pelo 

Estado. 

15 - (AFRE/PA – 2013 – UEPA) a noventena da EC 42/2003 não se aplica à integralidade dos 

tributos, pois a alteração de base de cálculo do IPVA apenas observará a Anterioridade Anual. 

Comentários 

Correta. Olha aí pessoa, questão do último certame da SEFA, a fixação da Base de cálculo do 

IPVA é exceção ao princípio tributário da anterioridade nonagesimal, ou seja, o Estado pode cobrar 

o imposto antes de decorrido noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu 

ou aumentou, desde que, seja observado o princípio da anterioridade anual. Nessa situação, caso 

o Estado de Minas Gerais fixe sua base de cálculo em 31 de dezembro, já poderá aplicá-la em 1º 

de janeiro do ano seguinte. 

16 - (AFRE/PE – 2014 – FCC) De acordo com a Constituição Federal, o IPVA terá suas alíquotas 

mínimas fixadas mediante Lei Complementar. 

Comentários 

Errada. De acordo com o § 6º do art. 155 da CF/88, o IPVA terá suas alíquotas mínimas fixadas 

pelo Senado Federal. Essa fixação se dá por meio de Resolução. Na dúvida, não esqueça, 

memorize essa RE-SE-nha: Minions no carro (REsolução do SEnado alíquotas Mínimas do IPVA). 

 

 

17 - (AFRE/PE – 2014 – FCC) O IPVA não incide sobre a propriedade de aeronaves, mas incide 

sobre a propriedade de embarcações. 

Comentários 

Errada. Não esqueçam, o STF entende que o imposto não incide sobre a propriedade das 

aeronaves e das embarcações. Muita calma nesse tipo de questão, se for cobrada a literalidade da 

norma, a lei mineiro prevê a incidência do imposto sobre a propriedade desses veículos. 

18 - (AFRE/RN – 2005 – ESAF) Avalie o acerto das formulações adiante e marque com V as 

verdadeiras e com F as falsas; em seguida, marque a resposta correta. 

( ) O imposto sobre propriedade de veículos automotores (IPVA), de competência dos Estados e 

do Distrito Federal, terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. 

(  ) Não se admite a fixação de alíquotas diferenciadas do IPVA em função do tipo e utilização de 

veículo automotor. 
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(  ) A Constituição Federal exige deliberação conjunta dos Estados e do Distrito Federal, na forma 

regulada em lei complementar da União, para fixação de alíquotas máximas do IPVA. 

a) F, F, V 

b) F, V, F 

c) V, F, F 

d) V, V, F 

e) V, V, V 

Comentários 

(V) É o que prevê o art. 155, § 6º, I, da CF/88. não esqueça, memorize essa RE-SE-nha: Minions no 

carro (REsolução do SEnado alíquotas Mínimas do IPVA). 

(F) De acordo com o art. 155, § 6º, II, da CF/88, o IPVA poderá ter alíquotas diferenciadas em 

função do tipo e utilização. 

(F) Não existe essa previsão na Constituição Federal. 

Letra C. 

19 - (AFRE/RN – 2005 – ESAF) Cabe aos Estados e ao Distrito Federal estabelecer hipótese de 

imunidade tributária em relação a fato que esteja sujeito à incidência do imposto sobre propriedade 

de veículos automotores. 

Comentários 

Errada. A imunidade tributária é uma garantia constitucional, que estabelece uma não incidência 

tributária constitucionalmente qualificada. Portanto, é uma proteção conferida pela CF/88 aos 

contribuintes, que impede a incidência tributária, vedando a cobrança do tributo sobre uma 

determinada ação, que a princípio se configuraria em fato gerador de tributo. 

20 - (FISCAL/AL – 2002 – CESPE) O IPVA é imposto direto, em que ocorre o fenômeno da 

transferência da carga tributária a terceiro. 

Comentários 

Errada. O IPVA realmente é imposto direto, porém o fenômeno da transferência da carga tributária 

a terceiro é uma característica dos impostos indiretos, como por exemplo o ICMS. O imposto direto 

é aquele em que o pagamento é feito diretamente pelo contribuinte de fato, isto é, quem faz o 

pagamento é a mesma pessoa que suporta o seu ônus. 

21 - (FISCAL/AL – 2002 – CESPE) São contribuintes do IPVA os proprietários de veículos 

automotores terrestres e aéreos, considerando-se ocorrido o fato gerador sempre em primeiro de 

janeiro de cada exercício. 

Comentários 

Correta. Polêmica! Questão do CESPE de 2002 que considerou como correta essa assertiva, 

particularmente discordo da resposta oficial. Primeiro, porque além dos proprietários de veículos 

automotores terrestres e aéreos, teríamos ainda como contribuinte os proprietários dos veículos 

automotores aquáticos, segundo porque nem sempre o fato gerador ocorrerá em primeiro de janeiro 

de cada exercício, pois essa regra se restringe aos veículos usados. Além de tudo isso, atualmente 
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temos a jurisprudência do STF pela não incidência do IPVA sobre a propriedade de veículos aéreos, 

a banca não levou em consideração essa jurisprudência, provavelmente, porque curiosamente 

essa prova foi realizada em maio de 2002, mesmo mês que o Supremo deliberou sobre os RE 

134.509/AM, e do RE 255.111/SP. 

22 - (FISCAL/AL – 2002 – CESPE) Por ser um imposto compartilhado, 25% da receita arrecadada 

pelo IPVA pertence ao município onde estiver licenciado, inscrito ou matriculado o veículo. 

Comentários 

Errada. Conforme vimos em questões anteriores, a participação dos municípios na receita 

arrecadada pelo IPVA será de 50%. 

23 - (FISCAL/AL – 2002 – CESPE) É inconstitucional a instituição de alíquota diferenciada para o 

IPVA incidente sobre a propriedade de veículo automotor importado. 

Comentários 

Correta. Sobre a diferenciação de alíquotas incidente sobre veículos importados, o STJ por meio 

do RMS 9867/RJ julgou inconstitucional a aplicação de alíquota mais gravosa para veículos 

importados em relação aos nacionais, com base no art. 152 da CF/88 que veda que seja dado 

tratamento tributário diferenciado entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão da sua 

procedência ou destino. Inicialmente, a questão foi considera como incorreta, porém, 

posteriormente foi anulada pela banca. 

24 - (FISCAL/AL – 2002 – CESPE - Adaptada) Cabe à União, por meio de lei complementar, dispor 

sobre o fato gerador e a base de cálculo do IPVA. 

Comentários 

Correta. Literalidade do art. 146, III, “a”, da CF/88: 

Art. 146. Cabe à lei complementar: 

[…] 

III - estabelecer normas 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. 

25 - (FISCAL/MS – 2000 - Adaptada) O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – 

IPVA – incide sobre a propriedade, plena ou não: 

a) Apenas de veículo automotor terrestre. 

b) Apenas de veículo automotor terrestre e aquático. 

c) De veículo automotor terrestre, aquático e aéreo. 

d) De veículo automotor terrestre, aquático e aéreo obrigado a matrícula, inscrição ou registro.  

Comentários 

Conforme a jurisprudência do STF incide o IPVA somente sobre a propriedade de veículos 

automotores terrestres, não alcançando os veículos aéreos e aquáticos, nos termos dos RE 

134.509/AM, e do RE 255.111/SP, e ainda do RE 379.572/RJ. Destacamos que a redação original 
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dessa questão solicitava a resposta conforme a lei estadual do Mato Grosso do Sul, que no caso, 

tinha previsão de incidência do imposto sobre os veículos terrestres, aéreos e aquáticos. 

Letra A. 

(AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS/MT – 2004 – CESPE - Adaptada) Com referência ao 

imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) em Minas Gerais, julgue os itens 

seguintes. 

26 - O Estado de Minas Gerais exerce competência legislativa plena em termos de IPVA, inclusive 

estabelecendo o fato gerador, a base de cálculo e o contribuinte, já que o Código Tributário Nacional 

não cuida de tais matérias. 

Comentários 

Correta. O art. 146, III, da CF/88 prevê que cabe a Lei Complementar estabelecer normas gerais 

em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição de tributos e de suas espécies, 

e a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo, contribuintes, obrigação, lançamento, 

crédito, prescrição e decadência tributária. Por essa razão, cabe a Lei Complementar Federal 

estabelecer as normas gerais sobre os temas acima, relativos ao IPVA. Contudo, até a presente 

data não foi editada Lei Complementar sobre a matéria.  

Em razão dessa lacuna normativa, os Estados podem exercem a competência legislativa plena 

para atender as suas peculiaridades, conforme determina o § 3º do art. 24 da CF/88, sendo que 

com a superveniência da lei federal, fica suspensa a eficácia da lei estadual no que lhe for contrária. 

Além disso, o art. 34, § 3º do ADCT  (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) diz que 

promulgada a Constituição, os entes federativos poderão editar as leis necessárias à aplicação do 

sistema tributário nacional nela previsto. Sobre o tema, o STF manifestou-se favorável a edição das 

leis estaduais sobre o imposto através do RE 236931/SP e RE 414259 AgR / MG. 

 

27 - O STF entende que a base econômica do IPVA não abrange as embarcações e aeronaves, 

não obstante a legislação do Estado de Minas Gerais prever a incidência desse imposto sobre tais 

meios de transporte. 

Comentários 

Correta. A jurisprudência entende que as aeronaves e as embarcações não estão no campo de 

incidência do IPVA. Isso ocorre, porque o Supremo Tribunal Federal – STF entende que o conceito 

de veículo automotor é o definido no Código de Trânsito Brasileiro, Lei n.º 9.503 de 23/09/1997. O 

motivo para isso se deve ao fato de o tribunal entender que o imposto tem como origem a Taxa 

Rodoviária Única que incidia apenas sobre os veículos automotores terrestres, e por essa razão 

acabou restringindo seu campo de incidência para esses veículos, conforme decisões no RE 

134.509/AM, e no RE 255.111/SP. 

28 - (FISCAL DE RENDAS/RJ – 2009 – FGV) o imposto incidente sobre a propriedade de veículos 

automotores não poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e da utilização. 

Comentários 
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Errada. Exatamente o contrário do que prevê o art. 155, II, da CF/88, que expressamente informa 

que o IPVA poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização do veículo. 

29 - (FISCAL DE RENDAS/RJ – 2010 – FGV) Em razão de expressa disposição constitucional e 

atendimento ao princípio da capacidade contributiva, o IPVA não poderá ter alíquotas diferenciadas 

em função do tipo e utilização dos veículos. 

Comentários 

Errada. Veja pessoal, questão da FGV para Fiscal de Rendas do Rio de Janeiro em 2010, idêntica 

ao do concurso de 2009 para o mesmo cargo, visto na questão anterior. Como vimos, o art. 155, II, 

da CF/88, expressamente informa que o IPVA poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo 

e utilização do veículo. 

 

30 - (FISCAL DE RENDAS/RJ – 2010 – FGV - Adaptada) Com relação ao Imposto sobre a 

Propriedade de Veículo Automotor – IPVA, o imposto incide sobre a propriedade de aeronaves. 

Comentários 

Errada. Mais uma vez, entende o STF que as aeronaves não estão no campo de incidência do 

IPVA. 

31 - (FISCAL DE RENDAS/RJ – 2011 – FGV - Adaptada) Em relação à legislação do IPVA, o 

produto da arrecadação do imposto é dividido entre o Estado (75%) e o município (25%) onde 

estiver registrado e licenciado o veículo. 

Comentários 

Errada. Questão bastante explorada pelas bancas, o produto da arrecadação do imposto é dividido 

entre o Estado (50%) e o município (50%) onde estiver registrado e licenciado o veículo. 

 

32 - (AGENTE FISCAL DE RENDAS/SP – 2006 – FCC) Considerando-se a repartição da receita 

de que trata o artigo 158 da Constituição Federal de 1988, os Estados podem transferir 50% da sua 

competência tributária, relativa ao IPVA, aos Municípios. 

Comentários 

Errada. Conforme visto anteriormente, a competência tributária é indelegável. A previsão 

constitucional é de que o Estado deve transferir 50% do produto da arrecadação do imposto ao 

município onde estiver registrado e licenciado o veículo. 

33 - (AGENTE FISCAL DE RENDAS/SP – 2006 – FCC) NÃO se aplica o princípio da anterioridade 

nonagesimal (noventena criada pela Emenda Constitucional no 42/2003) sobre a fixação da base 

de cálculo dos impostos sobre propriedade de veículos automotores (IPVA). 

Comentários 
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Correta. De acordo com a CF/88 a alteração na base de cálculo do IPVA não guarda observância 

ao princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”). Segundo o art. 150, § 1º, da CF/88, a 

majoração da base de cálculo deste imposto somente observa a anterioridade do exercício 

seguinte. 

Portanto, se este imposto for majorado no último dia do ano, poderá ser exigido no primeiro dia do 

exercício seguinte, ou seja, logo no primeiro dia do ano. 

34 - (AGENTE FISCAL DE RENDAS/SP – 2006 – FCC) O Senado Federal, através de resolução, 

poderá estabelecer as alíquotas máximas do imposto sobre propriedade de veículos automotores. 

Comentários 

Errada. De acordo com a Constituição Federal o IPVA terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado 

Federal. memorize essa RE-SE-nha: Minions no carro (REsolução do SEnado alíquotas MÍnimas do IPVA). 

35 - (AGENTE FISCAL DE RENDAS/SP – 2006 – FCC) De acordo com o princípio constitucional 

da anterioridade, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar 

tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 

aumentou. O referido princípio tributário NÃO se aplica aos impostos sobre propriedade de veículos 

automotores. 

Comentários 

Errada. Aplica-se ao IPVA o princípio da anterioridade anual (do exercício), como vimos 

anteriormente, a alteração na base de cálculo do IPVA não guarda observância ao princípio da 

anterioridade nonagesimal, porém, observa o princípio da anterioridade do exercício seguinte. 

Assim, se o imposto for majorado em determinado exercício apenas poderá produzir efeitos no 

exercício seguinte ao da edição da lei. 

36 - (AGENTE FISCAL DE RENDAS/SP – 2013 – FCC - Adaptada) Suponha que a legislação 

relativa ao Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de um certo Estado seja 

alterada, por lei publicada no mês de novembro de determinado exercício, para o fim de se 

instituírem alíquotas diferenciadas do imposto em função do tipo e utilização do veículo. Nessa 

hipótese, a alteração promovida na legislação estadual é 

a) incompatível com a Constituição da República, que não admite a fixação de alíquotas 

diferenciadas para o IPVA. 

b) compatível com a Constituição da República e a cobrança respectiva poderá ser efetuada já no 

exercício seguinte, uma vez que o IPVA se sujeita tão somente ao princípio da anterioridade, sem 

necessidade de observância do prazo de 90 dias entre a publicação da lei que o institui ou aumenta 

e sua cobrança. 

c) compatível com a Constituição da República, mas a cobrança respectiva não poderá ser efetuada 

no primeiro dia do exercício seguinte, uma vez que somente a fixação da base de cálculo do IPVA 

está dispensada da observância do prazo de 90 dias entre a publicação da lei e sua cobrança. 

d) incompatível com a Constituição da República, que atribui ao Senado Federal, por meio de 

Resolução, e não ao Estado membro, competência para fixação de faixas de alíquotas 

diferenciadas para o IPVA, em função do tipo e utilização do veículo. 
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e) incompatível com a Constituição da República apenas no que se refere ao estabelecimento de 

alíquotas diferenciadas em função do tipo de veículo, já que em função de sua utilização a norma 

constitucional o admite. 

Comentários 

De acordo com art. 155, § 6º, da CF/88 o IPVA poderá ter alíquotas diferenciadas em função do 

tipo e utilização do veículo. Além disso, a fixação da base de cálculo do IPVA é exceção ao princípio 

tributário da anterioridade nonagesimal, ou seja, o Estado pode cobrar o imposto antes de decorrido 

noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, desde que, 

seja observado o princípio da anterioridade anual. Na situação proposta, a alteração é relativa às 

alíquotas do IPVA, que devem observância tanto ao princípio da anterioridade do exercício, como 

da anterioridade nonagesimal. Assim, as novas alíquotas somente poderão ser cobradas a partir 

de fevereiro do ano seguinte. 

Letra C. 

37 - (Inédita) Segundo a Constituição Federal, o Imposto sobre a propriedade de Veículos 

Automotores  

I - Será seletivo em função da essencialidade do veículo. 

II - Terá alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização do veículo. 

III - Poderá ter alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. 

IV – Pertencem aos municípios cinquenta por cento do produto de sua arrecadação. 

Estão corretos 

a) I 

b) I, II, III 

c) IV 

d) III, IV 

e) II, IV 

Comentários 

I – Errada. Não existe esta previsão na Constituição. 

II – Errada. O IPVA poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização do veículo 

(art. 155, § 6º, I, CF/88). 

III – Errada. O IPVA terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal (art. 155, § 6º, II, CF/88). 

IV – Correta. Exatamente a previsão do art. 158, III, CF/88. 

Letra C. 

38- (AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/AL – 2020 – CEBRASPE) À luz da legislação 

que dispõe sobre o IPVA no Estado de Alagoas (Lei n.º 6.555/2004), julgue o item a seguir. 

O lançamento anual do imposto é feito, em regra, de ofício, por meio de auto de lançamento de 

IPVA. 

Comentários 
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Correta. Pessoal, não precisamos conhecer a legislação do Estado de Alagoas para responder 

essa questão, conforme estudamos, no caso do IPVA o lançamento é efetuado de ofício (direto), 

que é a modalidade de lançamento segundo o qual o fisco tem elementos suficientes para realizar 

a constituição do crédito tributário, sem a necessidade da participação do sujeito passivo. Na parte 

final da questão temos um dispositivo expresso da legislação alagoana, que afirma que “O 

lançamento de ofício será cientificado ao contribuinte por meio de: I - Auto de Lançamento do IPVA, 

relativamente ao imposto não vencido, no qual conste, no mínimo (...)” 

39- (AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/RS – 2019 – CEBRASPE) O IBAMA é uma 

autarquia federal que é instituída e mantida pelo poder público e possui como finalidade essencial 

o exercício do poder de polícia ambiental. De acordo com a legislação estadual do RS, em relação 

aos veículos de propriedade do IBAMA que estejam diretamente vinculados à fiscalização 

ambiental, a cobrança de IPVA 

a) é devida, pois apenas a União goza de isenção tributária, a qual não é extensível às suas 

autarquias e fundações. 

b) é devida, pois somente as autarquias e fundações estaduais gozam de imunidade tributária. 

c) é dispensada somente se a autarquia mantiver escrituração de suas receitas e despesas em 

livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 

d) é indevida, pois se trata de uma hipótese legal de imunidade tributária. 

e) é indevida, pois se trata de uma hipótese legal de isenção tributária. 

Comentários 

O IBAMA é uma autarquia federal, instituída e mantida pelo Governo Federal com o propósito de 

realizar o exercício do poder de polícia na área ambiental. Já sabemos que o IPVA é um imposto 

que incide sobre o patrimônio, no caso sobre a propriedade de veículos automotores, e conforme 

estudamos, o patrimônio dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são imunes a instituição 

de impostos. Além disso, essa imunidade é extensível às autarquias e às fundações instituídas e 

mantidas pelo Poder Público, no que se refere aos veículos de sua propriedade vinculados a suas 

finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 

Portanto, constatamos que a legislação do RS em relação aos veículos de propriedade do IBAMA 

que estejam diretamente vinculados à fiscalização ambiental, a cobrança de IPVA é indevida, pois 

se trata de uma hipótese de imunidade tributária. 

Letra D. 

40 - (AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS/MAÇAMBARÁ – 2019 – FUNDATEC) Os proprietários de 

veículos licenciados no Município de Maçambará anualmente recolhem aos cofres públicos o valor 

relativo ao Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Em relação, 

especificamente, a esses valores, é correto afirmar que: 

a) A totalidade do valor recolhido deve ser aplicada em obras viárias.  

b) No mínimo, 50% do valor recolhido deve ser aplicado em obras viárias.  

c) O Estado efetua o recolhimento e repassa 25% do valor ao Município.  

d) O Estado efetua o recolhimento e repassa 50% do valor ao Município.  
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e) O recolhimento é efetuado pelo Estado, que repassa todo valor recolhido ao Município. 

Comentários 

Questão recorrente, do produto da arrecadação do IPVA (50%) é destinado aos municípios, onde 

estiver licenciado o veículo (art. 158, III, CF/88). 

 

Letra D. 

(Inédita) Julgue os itens a seguir, relativo ao Impostos Sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores – IPVA. 

41 - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA incide sobre a propriedade de 

veículo automotor de qualquer espécie, sujeito ao registro, matrícula ou licenciamento nos Estados. 

Comentários 

Errado. Conforme já estudado, segundo o STF o IPVA só incide sobre a propriedade de veículos 

automotores terrestres. Não obstante tal decisão muitos Estados continuam a preverem em suas 

legislações a cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos aéreos e aquáticos, inclusive o 

Estado de Minas Gerais, como veremos na Aula 2. 

42 - Veículo automotor é todo veículo a motor de propulsão que circule por seus próprios meios, e 

que serve normalmente para o transporte viário de pessoas e coisas, ou para tração viária de 

veículos utilizados para o transporte de pessoas e coisas. O termo compreende os veículos 

conectados a uma linha elétrica e que não circulam sobre trilhos (ônibus elétrico). 

Comentários 

Correto. Essa é a definição de veículo automotor previsto na Lei Federal nº 9.503/97 (Código de 

Trânsito Brasileiro) que o STF entende que deva ser utilizado para fins do imposto. 

43 - São imunes à incidência do IPVA a propriedade de veículos automotores da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no que se refere aos veículos vinculados às suas 

finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 

Comentários 

Correto. Novamente questão que trata da imunidade constitucional dos impostos sobre o 

patrimônio dos entes federados, previsto no art. 150, VI, “a”, CF/88. 

44 - São contribuintes do IPVA qualquer pessoa, física ou jurídica, proprietária de veículo 

automotor. 

Comentários 

Correto. Pessoal, tanto as pessoas físicas como jurídicas podem ser proprietárias de veículos 

automotores, logo, ambas podem ser contribuintes do imposto. Na próxima aula veremos como 

mais detalhes as questões relativas à sujeição passiva do IPVA. 

45 - O imposto, devido anualmente, será lançado, em regra, por declaração. 
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Comentários 

Errado. Já vimos inúmeras vezes que em regra o lançamento do imposto ocorre de ofício, não 

podemos esse tipo de questão. 

46 – Em qualquer hipótese, somente os Estados podem instituir o IPVA. 

Comentários 

Errado. Excepcionalmente à União poderá instituir o IPVA na hipótese da existência de Território 

Federal (art. 147, CF/88). Portanto, é errado afirmar que somente os Estados, em qualquer caso, 

poderão instituir o IPVA. 

 

47 – A União poderá instituir o IPVA nos Territórios Federais. 

Comentários 

Correto. Conforme pudemos constatar na questão anterior. 

48 – O Congresso Nacional, por meio de Resolução, fixará alíquotas mínimas do IPVA. 

Comentários 

Errado. De acordo com o § 6º do art. 155 da CF/88, o IPVA terá suas alíquotas mínimas fixadas 

por Resolução do Senado Federal. Na dúvida, não esqueça, memorize essa RE-SE-nha: Minions no 

carro (REsolução do SEnado alíquotas Mínimas do IPVA) 

 

49 – No âmbito da legislação concorrente, um determinado Estado da federação, na ausência de 

norma geral da União, exerceu sua competência legislativa plena para atender suas peculiaridades 

relativamente ao IPVA. Posteriormente, a União editou norma geral que dispunha de forma 

contrária sobre determinado tema da legislação estadual. Nessa situação a norma federal revoga 

a legislação estadual no que lhe for contrário. 

Comentários 

Errado. Conforme estudamos, no âmbito da legislação concorrente, a superveniência de lei 

federal sobre normas gerais SUSPENDE a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário (art. 

24, § 4º, CF/88). 

50 - À luz da Constituição Federal o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores terá 

alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização. 

Comentários 
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Errado. Não se esqueça de acordo com a Constituição Federal o IPVA poderá ter alíquotas 

diferenciadas em função do tipo e utilização. 
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3. LISTAS DE QUESTÕES - IPVA 

1 - (AFRE/RO - 2010 – FCC - Adaptada) O Estado de Minas Gerais majorou a base de cálculo do 

IPVA para o exercício de 2010, em 20 de novembro de 2009, conforme lei publicada no diário oficial 

do Estado naquela data. Considerando que a lei entrou em vigor na data de sua publicação, é 

correto afirmar que esta lei terá eficácia: 

a) 90 dias a contar do início do exercício de 2010, tendo em vista a anterioridade nonagesimal. 

b) na data de sua publicação, podendo ser aplicada imediatamente, ainda no exercício de 2009, 

por ser exceção à anterioridade. 

c) 90 dias a contar da publicação, por dever obediência apenas à anterioridade nonagesimal. 

d) a partir do início do exercício financeiro de 2010, por ser exceção à anterioridade nonagesimal, 

mas se submeter à anterioridade anual. 

e) 90 dias da publicação, desde que já no outro exercício financeiro, por dever obediência às regras 

de anterioridades nonagesimal e anual. 

2 - (Inédita) Assinale a alternativa correta. 

a) Em relação ao IPVA, é possível afirmar que é um imposto de função exclusivamente fiscal, não 

podendo apresentar caráter extrafiscal, não existindo, portanto, a possibilidade da fixação das 

alíquotas do imposto de forma diferenciada em função do tipo e da utilização do veículo. 

b) Do produto da arrecadação do IPVA, 25% serão destinados ao município em que estiver 

registrado, matriculado ou licenciado o veículo. 

c) Em relação ao IPVA, está correto afirmar que o mesmo não está regulado no CTN. 

d) O IPVA tem como fato gerador a propriedade de veículos automotores de qualquer espécie. 

e) O lançamento do IPVA ocorre por homologação. 

3 - (AFRE/PI – 2015 – FCC) De acordo com o Código Tributário Nacional, a expressão legislação 

tributária compreende o decreto publicado por determinado Estado, regulamentando a lei do IPVA 

por ele instituído. 

4 - (AFRE/PI – 2015 – FCC) Do produto da arrecadação do IPVA, 50% pertencem aos Municípios 

em que os veículos automotores se encontrarem licenciados. 

5 - (AFRE/PI – 2015 – FCC) Cabe ao Senado Federal, além de outras competências, fixar as 

alíquotas mínimas de IPVA. 

6 - (AFRE/PB – 2006 – FCC - Adaptada) O lançamento do IPVA do Estado de Minas Gerais se 

classifica como 

a) misto. 

b) autolançamento. 

c) direto. 

d) declaração. 

e) derivado. 
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7 - (AFRE/PB – 2006 – FCC - Adaptada) As alíquotas do IPVA podem ser, segundo a Constituição 

Federal, 

a) seletiva, em razão do tipo de combustível. 

b) diferenciadas, em razão do tipo e da utilização do veículo. 

c) proporcional. 

d) progressiva, conforme a capacidade contributiva do sujeito passivo. 

e) regressiva. 

8 - (Inédita) É vedado a instituição do IPVA sobre a propriedade de veículos automotores dos (as): 

a) templos de qualquer culto, destinados ao uso particular de seus integrantes. 

b) entidades sindicais de empregadores do comércio varejista. 

c) municípios do Estado de Minas Gerais. 

d) partidos políticos, usados exclusivamente em atividades extraparlamentares. 

e) instituições de educação sem fins lucrativos, e de assistência social com fins lucrativos. 

9 - (AFRE/RJ – 2014 – FCC - Adaptada) O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 

(IPVA) é de competência dos Estados. 

10 - (AFRE/RJ – 2014 – FCC - Adaptada) De acordo com o que estabelece a Constituição Federal, 

o IPVA é tributo de competência estadual e 50% de sua receita deve ser repassada aos municípios, 

observados os critérios constitucionais para isso. 

Nesse sentido, considere: 

I. As atribuições do Estado de Minas Gerais para arrecadar o crédito tributário do IPVA e para 

fiscalizá-lo são delegáveis aos municípios mineiros, relativamente aos veículos neles licenciados. 

II. A competência do Estado de Minas Gerais para instituir o IPVA é delegável aos municípios 

mineiros, em cujos territórios os proprietários de veículos tenham seus domicílios. 

III. Caso o Estado de Minas Gerais decida por não exercer sua competência tributária, tal fato só 

deferirá essa competência aos municípios mineiros que tiverem veículos licenciados em seus 

territórios. 

IV. O Estado de Minas Gerais tem competência legislativa plena, em relação ao IPVA, ressalvadas 

as limitações contidas na Constituição Federal e na Constituição Estadual mineiro. 

V. O fato de os municípios mineiros terem direito a receber 50% da receita do IPVA não retira a 

competência do Estado de Minas Gerais para legislar sobre esse imposto, mas permite o 

compartilhamento da atividade legislativa, em relação às obrigações tributárias acessórias. 

Com base no CTN, está correto o que se afirmar APENAS em 

a IV e V. 

b I e II. 

c) III e V. 

d) II e III. 

http://www.iefi.com.br/


 

 Pag. 38 de 45 

IPVA E ITCD PARA SEFA-MG 
AULA 01 – IPVA parte 1 

 

WWW.IEFI.COM.BR 

e) I e IV. 

11 - (AFRE/RJ – 2014 – FCC - Adaptada) Relativamente aos tributos estaduais que podem ser 

instituídos pelo Estado de Minas Gerais, NÃO está sujeito ao princípio da anterioridade 

nonagesimal, também chamada de princípio da “noventena”, a fixação da base de cálculo e da 

alíquota do IPVA. 

12 - (AFRE/RJ – 2014 – FCC) De acordo com a Constituição Federal, os Estados deverão entregar 

aos Municípios em que estiver domiciliado o proprietário do veículo ou o seu possuidor, a qualquer 

título, 50% da arrecadação do IPVA incidente sobre esses veículos. 

13 - (AFRE/GO – 2004 – UEG) Pertencem aos Municípios 50% do produto da arrecadação do 

imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) licenciados em seus 

territórios. 

14 - (AFRE/RS – 2014 – FUNDATEC) Pertencerá integralmente ao município o produto da 

arrecadação do IPVA relativo aos veículos licenciados em seu território. 

15 - (AFRE/PA – 2013 – UEPA) a noventena da EC 42/2003 não se aplica à integralidade dos 

tributos, pois a alteração de base de cálculo do IPVA apenas observará a Anterioridade Anual. 

16 - (AFRE/PE – 2014 – FCC) De acordo com a Constituição Federal, o IPVA terá suas alíquotas 

mínimas fixadas mediante Lei Complementar. 

17 - (AFRE/PE – 2014 – FCC) O IPVA não incide sobre a propriedade de aeronaves, mas incide 

sobre a propriedade de embarcações. 

18 - (AFRE/RN – 2005 – ESAF) Avalie o acerto das formulações adiante e marque com V as 

verdadeiras e com F as falsas; em seguida, marque a resposta correta. 

(  ) O imposto sobre propriedade de veículos automotores (IPVA), de competência dos Estados e 

do Distrito Federal, terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. 

(  ) Não se admite a fixação de alíquotas diferenciadas do IPVA em função do tipo e utilização de 

veículo automotor. 

(  ) A Constituição Federal exige deliberação conjunta dos Estados e do Distrito Federal, na forma 

regulada em lei complementar da União, para fixação de alíquotas máximas do IPVA. 

a) F, F, V 

b) F, V, F 

c) V, F, F 

d) V, V, F 

e) V, V, V 

19 - (AFRE/RN – 2005 – ESAF) Cabe aos Estados e ao Distrito Federal estabelecer hipótese de 

imunidade tributária em relação a fato que esteja sujeito à incidência do imposto sobre propriedade 

de veículos automotores. 

20 - (FISCAL/AL – 2002 – CESPE) O IPVA é imposto direto, em que ocorre o fenômeno da 

transferência da carga tributária a terceiro. 
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21 - (FISCAL/AL – 2002 – CESPE) São contribuintes do IPVA os proprietários de veículos 

automotores terrestres e aéreos, considerando-se ocorrido o fato gerador sempre em primeiro de 

janeiro de cada exercício. 

22 - (FISCAL/AL – 2002 – CESPE) Por ser um imposto compartilhado, 25% da receita arrecadada 

pelo IPVA pertence ao município onde estiver licenciado, inscrito ou matriculado o veículo. 

23 - (FISCAL/AL – 2002 – CESPE) É inconstitucional a instituição de alíquota diferenciada para o 

IPVA incidente sobre a propriedade de veículo automotor importado. 

24 - (FISCAL/AL – 2002 – CESPE - Adaptada) Cabe à União, por meio de lei complementar, dispor 

sobre o fato gerador e a base de cálculo do IPVA. 

25 - (FISCAL/MS – 2000 - Adaptada) O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – 

IPVA – incide sobre a propriedade, plena ou não: 

a) Apenas de veículo automotor terrestre. 

b) Apenas de veículo automotor terrestre e aquático. 

c) De veículo automotor terrestre, aquático e aéreo. 

d) De veículo automotor terrestre, aquático e aéreo obrigado a matrícula, inscrição ou registro. 

(AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS/MT – 2004 – CESPE - Adaptada) Com referência ao 

imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) no Estado de Minas Gerais, julgue os 

itens seguintes. 

26 - O Estado de Minas Gerais exerce competência legislativa plena em termos de IPVA, inclusive 

estabelecendo o fato gerador, a base de cálculo e o contribuinte, já que o Código Tributário Nacional 

não cuida de tais matérias. 

27 - O STF entende que a base econômica do IPVA não abrange as embarcações e aeronaves, 

não obstante a legislação do Estado de Minas Gerais prever a incidência desse imposto sobre tais 

meios de transporte. 

28 - (FISCAL DE RENDAS/RJ – 2009 – FGV) o imposto incidente sobre a propriedade de veículos 

automotores não poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e da utilização. 

29 - (FISCAL DE RENDAS/RJ – 2010 – FGV) Em razão de expressa disposição constitucional e 

atendimento ao princípio da capacidade contributiva, o IPVA não poderá ter alíquotas diferenciadas 

em função do tipo e utilização dos veículos. 

30 - (FISCAL DE RENDAS/RJ – 2010 – FGV - Adaptada) Com relação ao Imposto sobre a 

Propriedade de Veículo Automotor – IPVA, o imposto incide sobre a propriedade de aeronaves. 

31 - (FISCAL DE RENDAS/RJ – 2011 – FGV - Adaptada) Em relação à legislação do IPVA, o 

produto da arrecadação do imposto é dividido entre o Estado (75%) e o município (25%) onde 

estiver registrado e licenciado o veículo. 

32 - (AGENTE FISCAL DE RENDAS/SP – 2006 – FCC) Considerando-se a repartição da receita 

de que trata o artigo 158 da Constituição Federal de 1988, os Estados podem transferir 50% da sua 

competência tributária, relativa ao IPVA, aos Municípios. 
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33 - (AGENTE FISCAL DE RENDAS/SP – 2006 – FCC) NÃO se aplica o princípio da anterioridade 

nonagesimal (noventena criada pela Emenda Constitucional no 42/2003) sobre a fixação da base 

de cálculo dos impostos sobre propriedade de veículos automotores (IPVA). 

34 - (AGENTE FISCAL DE RENDAS/SP – 2006 – FCC) O Senado Federal, através de resolução, 

poderá estabelecer as alíquotas máximas do imposto sobre propriedade de veículos automotores. 

35 - (AGENTE FISCAL DE RENDAS/SP – 2006 – FCC) De acordo com o princípio constitucional 

da anterioridade, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar 

tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 

aumentou. O referido princípio tributário NÃO se aplica aos impostos sobre propriedade de veículos 

automotores. 

36 - (AGENTE FISCAL DE RENDAS/SP – 2013 – FCC - Adaptada) Suponha que a legislação 

relativa ao Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de um certo Estado seja 

alterada, por lei publicada no mês de novembro de determinado exercício, para o fim de se 

instituírem alíquotas diferenciadas do imposto em função do tipo e utilização do veículo. Nessa 

hipótese, a alteração promovida na legislação estadual é 

a) incompatível com a Constituição da República, que não admite a fixação de alíquotas 

diferenciadas para o IPVA. 

b) compatível com a Constituição da República e a cobrança respectiva poderá ser efetuada já no 

exercício seguinte, uma vez que o IPVA se sujeita tão somente ao princípio da anterioridade, sem 

necessidade de observância do prazo de 90 dias entre a publicação da lei que o institui ou aumenta 

e sua cobrança. 

c) compatível com a Constituição da República, mas a cobrança respectiva não poderá ser efetuada 

no primeiro dia do exercício seguinte, uma vez que somente a fixação da base de cálculo do IPVA 

está dispensada da observância do prazo de 90 dias entre a publicação da lei e sua cobrança. 

d) incompatível com a Constituição da República, que atribui ao Senado Federal, por meio de 

Resolução, e não ao Estado membro, competência para fixação de faixas de alíquotas 

diferenciadas para o IPVA, em função do tipo e utilização do veículo. 

e) incompatível com a Constituição da República apenas no que se refere ao estabelecimento de 

alíquotas diferenciadas em função do tipo de veículo, já que em função de sua utilização a norma 

constitucional o admite. 

37 - (Inédita) Segundo a Constituição Federal, o Imposto sobre a propriedade de Veículos 

Automotores  

I - Será seletivo em função da essencialidade do veículo. 

II - Terá alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização do veículo. 

III - Poderá ter alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. 

IV – Pertencem aos municípios cinquenta por cento do produto de sua arrecadação. 

Estão corretos 

a) I 

b) I, II, III 
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c) IV 

d) III, IV 

e) II, IV 

38- (AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/AL – 2020 – CEBRASPE) À luz da legislação 

que dispõe sobre o IPVA no Estado de Alagoas (Lei n.º 6.555/2004), julgue o item a seguir. 

O lançamento anual do imposto é feito, em regra, de ofício, por meio de auto de lançamento de 

IPVA. 

39- (AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/RS – 2019 – CEBRASPE) O IBAMA é uma 

autarquia federal que é instituída e mantida pelo poder público e possui como finalidade essencial 

o exercício do poder de polícia ambiental. De acordo com a legislação estadual do RS, em relação 

aos veículos de propriedade do IBAMA que estejam diretamente vinculados à fiscalização 

ambiental, a cobrança de IPVA 

a) é devida, pois apenas a União goza de isenção tributária, a qual não é extensível às suas 

autarquias e fundações. 

b) é devida, pois somente as autarquias e fundações estaduais gozam de imunidade tributária. 

c) é dispensada somente se a autarquia mantiver escrituração de suas receitas e despesas em 

livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 

d) é indevida, pois se trata de uma hipótese legal de imunidade tributária. 

e) é indevida, pois se trata de uma hipótese legal de isenção tributária. 

40 - (AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS/MAÇAMBARÁ – 2019 – FUNDATEC) Os proprietários de 

veículos licenciados no Município de Maçambará anualmente recolhem aos cofres públicos o valor 

relativo ao Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Em relação, 

especificamente, a esses valores, é correto afirmar que: 

a) A totalidade do valor recolhido deve ser aplicada em obras viárias.  

b) No mínimo, 50% do valor recolhido deve ser aplicado em obras viárias.  

c) O Estado efetua o recolhimento e repassa 25% do valor ao Município.  

d) O Estado efetua o recolhimento e repassa 50% do valor ao Município.  

e) O recolhimento é efetuado pelo Estado, que repassa todo valor recolhido ao Município. 

(Inédita) Julgue os itens a seguir, relativo ao Impostos Sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores – IPVA. 

41 - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA incide sobre a propriedade de 

veículo automotor de qualquer espécie, sujeito ao registro, matrícula ou licenciamento nos Estados. 

42 - Veículo automotor é todo veículo a motor de propulsão que circule por seus próprios meios, e 

que serve normalmente para o transporte viário de pessoas e coisas, ou para tração viária de 

veículos utilizados para o transporte de pessoas e coisas. O termo compreende os veículos 

conectados a uma linha elétrica e que não circulam sobre trilhos (ônibus elétrico). 
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43 - São imunes à incidência do IPVA a propriedade de veículos automotores da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no que se refere aos veículos vinculados às suas 

finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 

44 - São contribuintes do IPVA qualquer pessoa, física ou jurídica, proprietária de veículo 

automotor. 

45 - O imposto, devido anualmente, será lançado, em regra, por declaração. 

46 – Em qualquer hipótese, somente os Estados podem instituir o IPVA. 

47 – A União poderá instituir o IPVA nos Territórios Federais. 

48 – O Congresso Nacional, por meio de Resolução, fixará alíquotas mínimas do IPVA. 

49 – No âmbito da legislação concorrente, um determinado Estado da federação, na ausência de 

norma geral da União, exerceu sua competência legislativa plena para atender suas peculiaridades 

relativamente ao IPVA. Posteriormente, a União editou norma geral que dispunha de forma 

contrária sobre determinado tema da legislação estadual. Nessa situação a norma federal revoga 

a legislação estadual no que lhe for contrário. 

50 - À luz da Constituição Federal o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores terá 

alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização. 
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4. GABARITO 

 

1  D 17  Errada 33 Correta  49 Errada 

2  C 18  C 34 Errada  50 Errada 

3 Correta  19  Errada 35  Errada   

4 Correta  20  Errada 36  C   

5  Correta 21  Correta 37  C   

6 C  22  Errada 38  Correta   

7 B  23  Correta 39 D    

8 C  24  Correta 40 D    

9 Correta  25  A 41 Errada    

10 E 26  Correta 42 Correta    

11  Errada 27  Correta 43  Correta   

12  Errada 28  Errada 44 Correta    

13  Correta 29  Errada 45  Errada   

14 Errada  30  Errada 46  Errada   

15  Correta 31  Errada 47  Correta   

16 Errada  32  Errada 48 Errada    
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Chegamos ao final da primeira aula, espero que tenha gostado. Na próxima aula 

mergulharemos na legislação específica do Estado de Minas Gerais, vamos decifrar a Lei nº 

14.937/2003, que institui o IPVA no Estado de Minas Gerias e o Decreto nº 43.709/03.  

http://www.iefi.com.br/


 

 Pag. 45 de 45 

IPVA E ITCD PARA SEFA-MG 
AULA 01 – IPVA parte 1 

 

WWW.IEFI.COM.BR 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF. 

Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 

Acesso em 18 ago. 2020.  

CARNEIRO, Luísa Cristina Miranda. IPVA: Teoria, prática e questões polêmicas. 1ª Edição. São 

Paulo. Noeses, 2016. 

BRASIL, Presidência da República. Decreto-lei nº 397, de 30 de dezembro de 1968. Cria a Taxa 

Rodoviária Federal, destinada à conservação de estradas de rodagem. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0397.htm>. Acesso em: 18 ago. 

2020. 

BRASIL, Presidência da República. Decreto-lei nº 999, de 21 de outubro de 1969. Institui Taxa 

Rodoviária Única, incidente sobre o registro e licenciamento de veículos e dá outras providências. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0999.htm>. Acesso 

em: 18 ago. 2020. 

BRASIL, Presidência da República. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm>. Acesso em: 

18 ago. 2020. 

BRASIL, Presidência da República. Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código de 

Trânsito Brasileiro. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503Compilado.htm>. Acesso em: 18 ago. 2020. 

http://www.iefi.com.br/

