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PROJETO DE LEI NO DE 2017

Vìce-Presidente

DISPOE sobre a proibição de apreensão

de veículos automotores, na forma do art.

150, inc. lV da Constituição Federal de

1988, no âmbito do Ëstado do Amazonas

e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO D0 AMAZONAS, nos termos do Art..27

da Constituição Estadual, torna público que decreta e submete à sanção governamental

a seguinte:

LEI

Art. 10. Não haverá recolhimento, retenção ou apreensão do veículo pela identificação do
não pagamento do imposto.

Ad. 20. Em observação a Resolução no 51012014, fica determinado ao DETRAN/AM a
implantação das novas placas com QR code tanto para veículos novos como para as
placas antigas, dentro do prazo de 06 (seis) meses.

Ad. 30. Ficam remitidos os débitos de IPVA inscritos ou não em dívida aïiva, fuizados ou
nã0, cujos fatos geradores tenham ocorridos até 21 de março de 2012.

Añ. 40. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação

SALA DE REUNIOES DA ASSEMBLEIA LEGIS TIVA DO ESTADO DO AMAZONAS,
em Manaus ,21 de março de 2017

o

4&,

I Àimyaæåo,
2. As Comissoes Tócnlcss'
3 lnclua-¡e€n Pauta durante-'-'-:ilû;., 

;#!^,

- Líder do P B.



Poder Legislativo

Assembleia Legislativa do Estado do

Amazonas

Gabinete do Deputado Vicente Lopes de Sousa

JUSTIFICATIVA

O Estado do Amazonas vive flagrante inconstitucionalidade ao apreender veiculos

automotores com IPVA atrasado, uma vez que a Constituição Federal veda a utilização

de tributo com efeito de confisco (411. 150, lV).

Art, 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao

contribuinte, é vedado à Uniã0, aos Estados, ao Distrito

Federal e aos Municípios:

lV - utilizar tributo com efeito de confisco;

É comum vermos o Estado violar o direito de propriedade do cidadão ao tomar pra si a

posse de veículo automotivo quando em debito relativo ao IPVA, ato este fundamentado

nos arligos 230, inciso V combinado com o S 2o do arligo 131, ambos da Lei 9,503/97 -

Código de Trânsito Brasileiro, condicionando a restituição do veiculo ao pagamento do

sobredito tributo dentre outras taxas e encargos,

Art. 230. Conduzir o veÍculo

V - que não esteja registrado e devidamente licenciado;

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido

ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no

modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

$ 2' O veículo somente será considerado licenciado estando

quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de

trânsito e ambientais, vinculados ao veículo,

independentemente da responsabilidade pelas infraçöes

cometidas.

Todavia, em um Estado Democrático de Direito, como é a República Federativa do Brasil,

assim posto no artigo 10 de nossa Constituição Federal, não cabe ao poder público se

utilizar de meios abusivos para receber os tributos devidos, tomando para si a

propriedade do cidadão de forma ilegal e confiscatória.
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A Administração Pública, pela Lei 6,830/1980 já goza mesmo de privilégios para

cobrança de seus tributos, não podendo, pois, tomar para si atos de execução que violem

os princípios constitucionais da propriedade e do direito de ir e vir, tomando de forma

arbitrária o patrimônio do cidadã0.

Sobredita atitude do Poder Público configura lesão às garantias constitucionais

fundamentais do cidadã0, estando na contramão do ordenamento jurídico consagrado na

Constituição Federal de 1988, uma vez que o Poder Público se utiliza do tributo com

efeito de confisco, o que é expressamente proibido pela nossa Constituiçã0,

Desta maneira, observado o arligo 232 inciso V da Lei 9.503/97, sob a ótica

Constitucional, resta evidente que não compodam aplicação no atual Ordenamento

Jurídico, de modo que não há como haver amparo Constitucional ao ato do Poder

Público de tomar pra si a posse do veículo do cidadã0, condicionando sua entrega ao

pagamento do tributo devido, sob pena ainda de vender seu veículo em leilã0, sem

sequer dar ao cidadão a oporlunidade de questionar o ato abusivo sofrido.

Art. 232. Conduzir veículo sem os documentos de porte

obrigatório referidos neste Código:

lnfração - leve;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo até a apresentação

do documQnto.

A interpretação é pacificada no Supremo Tribunal Federal (STF), que, através da Súmula

323, esclarece e determina a inadmissibilidade de apreensão de mercadorias como meio

coercitivo para pagamento de tributos. O Estado não pode reter, apreender ou confiscar
para obrigar o proprietario a pagar o imposto devido.

Súmula 323 STF. É inadmissível a apreensão de mercadorias

como meio coercitivo para pagamento de tributos.
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Fato é que a apreensão do veículo automotor motivado apenas pelo débito tributário não

remete à estranheza e ilegalidade somente no âmbito doutrinário, mas o próprio Supremo

Tribunal Federal, por meio da ADIN 1.654-7 AP, julgou constitucional norma que vedava

a apreensão do veículo por débito de IPVA.

Vejamos as palavras do Ministro Maurício Correa sobre o assunto

lnaceitável, como visto, que o simples débito tributário

implique apreensão do bem, em clara atuação coercitiva para

obrigar o proprietário do veiculo a saldar o débito. O

ordenamento positivo disciplina as formas em que se procede

à execuçäo fìscal, não prevendo, para isso, a possibilidade

de retenção forçada do bem. Correta a lei, portanto, ao obstar

a ação estatal que claramente seria abusiva, ilimitando a

sanção ao não licenciamento, tema afeto à regularidade do

veículo para fins de circulação e regulado por lei federal.

Grifo não original.

EMENTA: AÇÃO DTRETA DE tNCONSITUC|ONAL|DADE.

LEI ESIADU AL 194194 CÓDIGO TRIBUTARIO ESTADUAL.

IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS

AUTOMOTORES. NÃO PAGAMENTO. CONSEQUÊNCIA .

COMPETÊNCIA ESTADUAL.

Código Tributário estadual. lmposto sobre propriedade de

Veiculos Automotores IPVA. Não-pagamento.

Consequência: impossibilidade de renovar a licença de

trânsito. Ofensa à competência privativa da União Federal

para legislar sobre transporte e trânsito de veículos. Alegação

improcedente. Sanção administrativa em virtude do

inadimplemento do pagamento do IPVA. Matéria afeta à

competência dos Estados-membros. Ação Direta de

lnconstitucionalidade julgada improcedente. ADI 1654 / Ap -

AMAPÁ AÇÃO DIRETA DE TNCONSTTTUCTONALTDADE

Relato(a): Min. MAURíCIO CORRÊA Jutgamento:

03103t2004 Órgão Julgador: Tribunal Pteno Publicação DJ
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19-03-2004 pp- 00016 EN/ENT VOL-02144- 01 pp-00252

Parte(s) REQTE,:GOVËRNADOR DO ESTADO DO AMAPA.

Decisão da MM, Juíza Maria Verônica Moreira Ramiro dallaVara da Fazenda Pública

da Comarca de Salvador nos autos da Ação Civil Pública nos autos n'0548215-
44.2014.805,0001 demonstra consonância com a presente digressão:

Factual que por meio de operação conjunta (popularizada

como Blitz do IPVA) entre o Departamento Estadual de

Trânsito da Bahia (Detran-BA), a Secretaria da Fazenda do

Estado da Bahia (Sefaz-BA), a Policia Militar e a

Transalvador os proprietários de veículos em circulação em

Salvador estão sendo coagidos ao pagamento de IPVA

(lmposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores)

eventualmente vencido, sob pena de sua apreensã0. Em

suma, com o escopo de se verificar a regularidade do porte

do CRLV pelo proprietário/condutor, ou, na sua falta,

constatando-se que não foram quitados o imposto e

possíveis multas administrativas, os condutores têm sofrido a

apreensão e a remoção dos seus veículos para o pátio da

Transalvador. Na verdade , a ação estatal mostra-se violadora

de garantias constitucionais do contribuinte, destacando-se: o

direito de propriedade, o do devido processo legal,

consubstanciado no direito à ampla defesa e ao contraditório,

e a vedação à limitação do tráfego de bens e pessoas por

meio de tributos. Ou seja, o procedimento viola, a um só

tempo, três diretos constitucionais: de propriedade, ao

contraditório, e, principalmente, à ampla defesa. Alem do

mais, a apreensão de veiculos e o óbice à emissão de CRLV,

como forma de cobrança do IPVA, passam ao largo da

razoabilidade e da proporcionalidade, que investiga a

necessidade, adequação e pertinência dos meios utilizados

para invadir o patrimönio do contribuinte. A malsinada blitz do

IPVA impoe ao cidadão proprietário de veículo dupla

penalizaçã0. A primeira, por fazê-lo suportar a perda

temporária de um bem cujo domínio lhe pertence, sem ao

menos, repita-se, respeito ao contraditório e à plenitude de
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defesa. A segunda, por obrigá-lo a arcar com o ônus da

permanência de seu veiculo no depósito e de utilização dom

serviço de guincho. A formatação escolhida para o atuar

estatal revela-se, igualmente, abusiva, pois impõe cobrança

para pagamento imediato e indiscutido. Essa vertente, aliás,

confirma o caráter inconstitucional da apreensã0, já que

despreza o direito do cidadão de somente ter um bem

retirado de seu patrimônio depois de observado o devido

processo legal, seja ele administrativo, seja ele judicial. Tudo

isso conduz a que a prática da apreensão veicular e o

obstáculo à emissão do CRLV, tão somente em razão do não

recolhimento do IPVA por exercício vencido, são verdadeiras

sanções políticas que visam compelir ao pagamento de

tributo, em evidente desrespeito às garantias fundamentais

do contribuinte. É inegável a existência da imperatividade dos

atos do Poder Público, cabendo ao Fisco,

independentemente da concordância do contribuinte, o direito

de constituir a obrigação tributária, conferindo exigibilidade ao

crédito tributário, desde que haja subsunção entre o fato e a

hipótese de incidência, o que é o fato gerador.

Para corrigir essa aberração juridica e garantir direitos fundamentais do cidadã0, como

os da propriedade, liberdade de locomoção e do devido processo legal, apresenta-se o

presente Projeto de Lei para proibir, definitivamente, que carros e motocicletas sejam

recolhidos aos pátios credenciados pelo DETRAN quando est¡verem somente com o

imposto atrasado.

A apreensão de veículos e o óbice à emissão de CRLV, como forma de cobrança do

IPVA, passam ao largo da razoabilidade e da proporc¡onalidade, que investiga a

necessidade, adequação e perlinência dos meios utilizados para invadir o patrimônio do

contribuinte.

A malsinada blitz do IPVA impõe ao cidadão proprietário de veículo dupla penalizaçã0. A

primeira, por fazê-lo suportar a perda temporária de um bem cujo domínio lhe pedence,

sem ao menos, repita-se, respeito ao contraditório e à plenitude de defesa, A segunda,
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por obrigá-lo a arcar com o ônus da permanência de seu veículo no depósito e de

utilização do serviço de guincho,

A formatação escolhida para o atuar estatal revela-se, igualmente, abusiva, pois impõe

cobrança para pagamento imediato e indiscutido. Essa veftente, aliás, confirma o caráter

inconstitucional da apreensão, já que despreza o direito do cidadão de somente ter um

bem retirado de seu patrimônio depois de observado o devido processo legal, seja ele

administrativo, seja ele judicial.

Existe uma relação de causa e efeito entre a falta de pagamento do IPVA e apreensão do

veiculo. O Cerlificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CLRLV), conhecido como

licenciamento, é obrigatório para o livre tráfego ao veículo, no entanto de acordo com a

nova redação do artigo 133 do Código Trânsito Nacional, alterada pela Lei no

13.28112016, o CRLV será dispensado, quando, no momento da fiscalizaçã0, for possível

ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado.

Art. 133. E obrigatório o porto do Certificado de Licenciamento

Anual.

Parágrafo único. O porte será dispensado quando, no

momento da fiscalizaçã0, for possível ter acesso ao devido

sistema informatizado parc verificar se o veículo está

licenciado. (lncluído pela Lein" '13.281, de 20'16).

Assim, a implantação em todo território nacional do Sistema Nacional de ldentificação

Automática de Veículos (SlNlAV), que e um sistema baseado em tecnologia de

identificação por radiofrequência, como acontece com o rastreamento de veículos por

meio de antenas leitoras de georreferenciamento (GPS) e dados de celular, lraz a
adoção de um novo modelo de placa veicular com QR- code, abreviação da expressão

inglesa Quick Response Code que pode ser traduzida por Código de Resposta Rápida,

previsto pelo CONTRAN, em cumprimento a Resolução n0 51012014, que estabeleceu o

sistema de placas de identificação de veículos no padrão estabelecido para o

MERCOSUL, Tal disposição que obriga a implantação das novas placas e do sistema

compaftilhado de consulta de dados trará beneficios inquestionáveis, facilitando de
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sobremaneira a fiscalizaçao pelos órgãos de trânsito e pelas autoridades policiais. As

placas também contam com elementos de segurança, como faixa holográfica, código

bidimensional (QR Code) e ondas sinusoidais, o que dificulta a clonagem e a falsificaçã0.

Além disso, o novo modelo contém sete caracteres alfanuméricos, com combinação

aleatÓria, aumentando exponencialmente o número de combinações possíveis, evitando

o esgotamento do sistema.

E imporlante frisar que, tão logo foi editada a Resolução n0 51012014, que estabeleceu o

prazo de 10 de janeiro de 2016 para que as novas placas se tornassem obrigatórias.

A urgência da implantação do sistema e de interesse comum, pois o sistema

informatizado resultará na dispensa da obrigatoriedade da apresentação do CRLV.

O projeto deve ser aprovado com a obrigatoriedade da implantação das novas placas

com QR code tanto para veículos novos como para os demais de placas antigas, com a

estipulação de prazo para tal adequaçã0.

O IPVA é um tributo de competência estadual e está sob as regras do campo tributário, A

exemplo dos demais impostos, o Governo tem outras formas de efetuar a cobrança,

assim como o contribuinte tem direito de defesa por meio de ação judicial de execução

fiscal.

SALA DE REUNIÖES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Do ESTADo Do AMAzoNAS,

em Manaus ,21 de março de 2017 .

Deputado VICENTE LOPES
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