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PROJETO DE LEI N9045/2OL8, T2 DE JUNHO L'T ZU1U

-:inara MuniciPal deBarreiras' BA
EMENTA: OtSpÔr soeRr n enotetçÃo

or apRegrusÃo os vtÍcutos PoR

ausÊwctn DE PAGAMENTo DE lPvA No

Ârúgtro Do ruurutcíPto DE

BARREIRAS,,.

Protocolo no

a CÂfUann MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições

legais e regimentais,

APROVA:

Art. 1e- Fica proibido no âmbito do Município de Barreiras à apreensão ou remoção de

veículo por autoridade de trânsito em função de atraso no pagamento do lmposto sobre

a Propriedade de Veículos Automotores- IPVA ou qualquer outro tributo'

parágraÍo único- Não se aplica o caput deste arti8o quando a autoridade estiver de

posse de um mandado iudicial.

Art. 2e - A cobrança de impostos federais, estaduais ou municipais nos limites do

território de Barreiras deverá seguir rigorosamente o procedimento legal específico da

legislação em vigor.

Art.3e - A administração Pública Municipal não poderá exercer o poder de polícia de

formailegalcomafinalidadedearrecadartributosouutilizar.sedemeios

Sala das Sessões 12 de iunho dê 2018
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Art.4" - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação'
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JUSTIFICATIVA

Atualmente, muitos estados brasileiros estão apreendendo veículos em virtude de IPVA

atrasado, logo, obrigando o cidadão a pagar os tributos devidos. Portanto, confiscando

os veículos de forma arbitrária, não oferecendo o direito a ampla defesa e ao

contraditório como estabelece a Constituição Federal. A Constituição Federal impõe o

seguinte:

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

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: [...]

lV - utilizar tributo com efeito de confisco.

Percebemos que o princípio do não confisco diz que o Estado não pode utilizaÍ os

tributos para retirar os bens do cidadão e incorporá-los ao tesouro estadual, ou repassá-

lo a outros. A Constituição impõe um limite ao poder do Estado de tributar e da Íorma

de cobrar esses tributos. Em alguns estados, como a Bahia, por exemplo, já houve

suspensão desse tipo de blitz para apreensão de veículos. O Supremo Tribunal Federal

iá tratou dessa questão e impede de forma sumular, ou seja, quando demonstra o seu

entendimento reiterado, que é inconstitucional o Estado apreender bens com o fim de

receber tributos.

SÚMUIA 70 É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para

cobrança de tributo.

SÚMULA 323 É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para

pagamento de tributos.

SÚMUtA 547 Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira

estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades

proflssionais.

Pelas súmulas apresentadas, percebe-se que o nto do STF é totalmente
cional. O Estadocontrário à blitz que apreende o veículo, por ser ca

não pode utilizar sua conduta para embutir dor e ento ao istrado, com o

fim de coagi-lo a pagar tributos. Trata-se de um terrível ataq ue à dignid ,A

dignidade da pessoa humana é um supraprincípio , enten ese

encontra acima dos demais princípios constitucionq
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Art. 1e - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem

como fundamentos: [... ]

lll - a dignidade da pessoa humana.

Apreender um veículo por falta de pagamento de tributo é ofender a dignidade humana.

O Estado deve fazer uso dos meios legais para receber os tributos que lhe são devidos,

e não apreender de forma abusiva, ilegal e imoral o veículo dos cidadãos, por estarem

em atraso no pagamento dos impostos.

O Estado dispõe de meios coercitivos próprios e legítimos para cobrança de tributos,

como é o caso da inscrição em dívida ativa e execução fiscal, sendo inadmissível o

recolhimento do veículo para que o proprietário se veja obrigado e coagido em pagar o

tributo. De certa forma, o recolhimento do veículo é utilizado para intimidar o

contribuinte, um meio indireto e violento para forçá-lo ao pagamento do tributo.

Por certo, o procedimento adequado para a cobrança em caso de inadimplemento de

tributo, inclusive o IPVA, seria a notificação do contribuinte, instauração de

procedimento administrativo fiscal, onde seria assegurado a ampla defesa e

contraditório e em seguida, se esgotada a fase administrativa com a constituição

definitiva do crédito tributário, a inclusão do débito em dívida ativa.

Transcrevemos o correto entendimento da MM. Juíza Maria Verônica Moreira Ramiro

da 11a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador em sentença proferida nos

autos da Ação Civil Pública ns 0548215- 44.2014.805.0001:

"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), Guarda Municipal, PolÍcia Militar e a COTRANS os

proprietários de veículos em circulação em Barreiras estão sendo coagidos ao

pagamento de IPVA (lmposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores)

eventualmente vencido, sob pena de sua apreensão. Emsuma, com o escopo de se

verificar a regularidade do porte do CRLV pelo prop utor, ou, na sua falta,

constatando- se que não foram quitados o imposto e as ad m in istrativas,

os condutores têm sofrido a apreensão e a remoção dos s veícu los ra o Pátio Legal.

Na verdade, a ação estatal mostra-se violadora d garantias con cionais do

contribuinte, destacando-se: o direito de proprieda odo lega l,

consubstanciado no direito à ampla defesa e ao con à limitação
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do tráfego de bens e pessoas por meio de tributos. Ou seja, o procedimento viola, a um

só tempo, três direitos constitucionais: de propriedade, ao contraditório, e,

principalmente, à ampla defesa. Além do mais, a apreensão de veículos e o óbice à

emissão de CRLV, como forma de cobrança do IPVA, passam ao largo da razoabilidade e

da proporciona lidade, que investiga a necessidade, adequação e pertinência dos meios

utilizados para invadir o patrimônio do contribuinte. A malsinada blitz do IPVA impõe ao

cidadão proprietário de veículo dupla penalização. 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 defesa. A segunda, 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 paBamento imediato e indiscutido. Essa vertente, aliás, confirma o

caráter inconstitucion al da apreensão,.iá 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

pâgamento de tributo, em evidente desrespeito às garantias fundamentais do

contribuinte. É inegável a existência da imperatividade dos atos do Poder Público,

cabendo ao Fisco, independ entemente da concordância do contribuinte, o direito de

constituir a obrigação tributária, conferindo exigibilidade ao crédito tributário, desde

haja subsunção entre o fato e a hipótese de incidência, o que é o fato gerador." A

importância desta iniciativa, conto com a concordância dos Nobres Pares desta

Legislativa para sua aprovação.

Sala das Sessões, 12 de junho de

que

Pela

Ca sa
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