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RESUMO: Busca-se, com o presente estudo, analisar 
a aplicação generalizada da tese definida pelo STF 
no julgamento do Tema 685 da sua repercussão 
geral a todos os contratos de alienação fiduciária, 
considerando as razões de decidir do julgado que 
ultrapassam a literalidade da tese firmada. Isso 
porque, muito embora o caso paradigma trate de 
contrato de alienação fiduciária envolvendo ente 
público, de maneira tal que a tese exponha essa cir-
cunstância, é de se perceber sua inequívoca apli-
cação a todos os contratos de alienação fiduciária 
envolvendo, ou não, o Fisco. Sendo assim, consi-
derando o entendimento histórico do STF sobre o 
conceito constitucional de propriedade, bem como 
as peculiaridades do contrato de alienação fidu-
ciária, busca-se analisar a possível abrangência da 
tese para todo e qualquer contrato dessa natureza.
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ABSTRACT: This paper aims to analyse the enforce-
ment of the thesis fixed by Brazilian Supreme 
Court on the judgment of the 685 theme of its 
general repercussion to all chattel mortgage con-
tracts, considering the reasons used on the judg-
ment, which exceed the literalness of the thesis. 
Although the precedent was made considering 
a public person, in a way that the thesis exposes 
this circumstance, it is possible to see its obvious 
application to all chattel mortgage contracts, in-
cluding those not involving a public person. Thus, 
considering Supreme Court historic precedent 
about constitutional definition about property, as 
well as the peculiarities of chattel mortgage con-
tract, this study aims to analyse the possibility of 
applying the thesis to every type of this contract.
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1. INTRODUÇÃO

Em 22.06.2020, o STF concluiu o julgamento do RE 727.851, leading case para a 
definição do Tema 685 da sua repercussão geral, que se propôs a apreciar a extensão da 
imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime 
da alienação fiduciária. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese: “Não incide IPVA 
sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica 
de direito público”.

Como se vê, tanto a definição do tema quanto a literalidade da tese conduzem o leitor 
à apressada conclusão de que ela somente possuiria aplicação para os casos que envolve-
rem contratos públicos de alienação fiduciária, isto é, que uma pessoa jurídica de direito 
público seja devedora fiduciante.

No entanto, como ficará claro adiante, após a análise do aludido precedente, nota-
damente das suas razões de decidir, não é outra a conclusão senão a de que a tese possui 
abrangência que transcende o âmbito público, não só podendo como devendo ser apli-
cada a todos os contratos de alienação fiduciária no país.

A tradição da jurisprudência no Brasil é mestre em fixar precedentes cuja tese princi-
pal não se restringe à estrita literalidade das súmulas e das teses de recursos repetitivos, 
seja por uma má escolha das palavras que vão compor o enunciado sumular, seja pela 
ausência de cuidado e de visão global sobre o tema, transformando questões laterais e de 
menor importância em tese.

Isso, todavia, não pode constituir razão suficiente para afastar a subsunção da norma 
do precedente ao caso concreto. Em outras palavras, não é porque o texto frio do enun-
ciado sumular da tese não traz as exatas palavras do caso concreto que ele não possa ser 
aplicado, porque o que importa é a análise da ratio decidendi.

Assim, o que se deve aquilatar é que o aumento do uso dos precedentes no Brasil, com 
uma regulação um pouco mais precisa no Código de Processo Civil, deve vir acompa-
nhado da boa técnica e da preocupação na sua elaboração, a fim de não serem cometidas 
injustiças, tratando casos iguais desigualmente.

Com base nisso é que se defende a amplitude de incidência do Tema 685 da repercus-
são geral do STF, o qual deve incidir em todos os contratos de alienação fiduciária, já que 
é nítida a possibilidade de serem cometidas arbitrariedades jurídicas, pela aplicação de 
soluções diferentes para casos iguais.

Para chegar a tal conclusão, inicialmente foi necessário construir a regra-matriz 
de incidência tributária do IPVA e conjugá-la ao entendimento do STF a respeito do 
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conceito constitucional de propriedade. Na sequência, foram analisadas as peculiarida-
des do contrato de alienação fiduciária, bem como os papéis exercidos por cada contra-
tante em relação ao veículo objeto do contrato. Ainda, foram feitos breves comentários 
acerca da estrutura do sistema de precedentes e sua construção no Brasil. Por fim, conec-
tando todos esses elementos, verificaram-se quais as consequências do julgamento do 
Tema 685 da repercussão geral do STF, para concluir pela sua inequívoca aplicação gene-
ralizada a todos os contratos de alienação fiduciária.

2. A REGRA-MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA DO IPVA E A DEFINIÇÃO 
CONSTITUCIONAL DE PROPRIEDADE NO ENTENDIMENTO DO STF

Segundo as preciosas lições de Paulo de Barros Carvalho, a norma jurídica tributária 
pode ser classificada em sentido estrito, sendo aquela que constitui o núcleo do tributo, 
relacionada à incidência fiscal propriamente dita; e em sentido amplo, que abrange todas 
as demais regras que regem a atividade tributária do Estado.1 A norma em sentido estrito, 
como toda norma jurídica, é resultado da atividade interpretativa do jurista, o qual irá se 
valer da estrutura dos juízos hipotético-condicionais para sua construção (se dado fato, 
entã o deve ser dada relação jurídica). Assim, o intérprete parte de uma hipótese, um acon-
tecimento demarcado no tempo e espaço, e a conjuga a uma consequência, sendo essa 
associação caracterizada pela lógica deôntica, formando uma relação jurídica.

Esse autor, ao observar as normas editadas pelo legislador, percebeu um conjunto de 
elementos que se repete no texto bruto do ordenamento e que é suficiente para permi-
tir a compreensão da norma jurídica. Sendo assim, criou um esquema lógico-semântico, 
que pode ser usado na construção da norma jurídica em sentido estrito de qualquer área 
do direito. Alerte-se apenas que a regra-matriz de incidência tributária designa tanto o 
método de construção do esquema sintático que reúne elementos fornecidos pelo legis-
lador, auxiliando o intérprete no arranjo de suas significações, quanto designa a norma 
jurídica em sentido estrito, que aparece quando esses elementos são tomados pela acep-
ção semântica, isto é, pelo seu conteúdo interpretado.2

Na hipótese, encontram-se as propriedades da ação nuclear do acontecimento (mate-
rialidade), a referência ao local e ao momento que ele ocorre. Já o consequente veicula a 
relação jurídica a ser formada com aquele acontecimento, na qual um sujeito fica obri-
gado, proibido ou permitido a fazer ou deixar de fazer algo em razão de outro sujeito, 
ou seja, no suposto são encontradas as identificações dos sujeitos e do objeto da relação 
jurídica.3

 1. CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributá rio: linguagem e método. 7. ed. São Paulo: Noeses, 
2018. p. 256.

 2. CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito: o constructivismo lógico-se-
mântico. 5. ed. São Paulo: Noeses, 2016. p. 385/393.

 3. Idem. p. 387.
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Em resumo, transportando-se tais noções para o direito tributário, no antecedente 
da regra-matriz estão a materialidade do tributo (verbo e complemento), o critério espa-
cial e o temporal. De outra sorte, no consequente estão os critérios pessoal (sujeitos ativo 
e passivo) e quantitativo (alíquota e base de cálculo). Acontece que, para os lindes do 
presente trabalho, serão analisados apenas os critérios material e pessoal na acepção 
do sujeito passivo.

Como em todos os tributos, para construção da regra-matriz de incidência é preciso 
começar a tarefa interpretativa pela Constituição Federal, principalmente por conta da 
sua natureza analítica no capítulo destinado à regulação tributária, sendo certo que ali 
estão previstas regras importantes a serem seguidas na atividade interpretativa do jurista.

Aduz o art. 155, II, da Constituição Federal4 que pertence aos estados e ao Distrito 
Federal a competência para a instituição de imposto sobre a propriedade de veículo auto-
motor. Além disso, o art. 146, III,5 também da Constituição, determinou que deveriam ser 
instituídas leis complementares para estabelecer normas gerais de legislação tributária, 
especialmente sobre a definição dos tributos e, no caso dos impostos, a fixação dos res-
pectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes.

Ocorre, todavia, que nunca foi editada a lei complementar destinada à regulamenta-
ção geral do IPVA, razão pela qual cada ente passou a instituí-lo de maneira autônoma, o 
que foi posteriormente chancelado pelo STF no RE 236.931, considerando o permissivo 
do art. 24, § 3º, da Constituição Federal.6

Não obstante isso, ainda que os estados possuam competência plena para instituição 
do IPVA, diante da falta de lei nacional, devem obediência às regras constitucionais a seu 
respeito, atentando para os critérios da regra-matriz de incidência previstos na Cons-
tituição Federal. Além disso, o Código Tributário Nacional, que veicula normas gerais 
sobre direito tributário, também possui regramentos que devem ser igualmente respeita-
dos, por ser a lei complementar que traz as normas gerais de direito tributário, conforme 
determina o art. 146, III, da Constituição.

Com tais bases, é possível extrair a definição dos critérios da regra-matriz do IPVA, 
sendo que, para fins desse trabalho, serão analisados apenas o critério material e o pes-
soal na acepção do sujeito passivo. Assim, a Constituição, no art. 155, II, elegeu como 

 4. Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: [...]

  II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se ini-
ciem no exterior; (Redação dada pela Emenda Constitucional 3, de 1993).

 5. Art. 146. Cabe à lei complementar: [...]

  III – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: [...].

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

  § 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa 
plena, para atender a suas peculiaridades. (Vide Lei 13.874, de 2019).
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materialidade do tributo a propriedade de veículo automotor, do que resulta ser o sujeito 
passivo o seu proprietário.

Como se sabe, o conceito de propriedade compreende as faculdades de usar, gozar, 
dispor e reaver o bem. Em apertada síntese, deve-se esclarecer que usar o bem é colocá-lo 
a serviço do titular sem alteração de substância, fruir o bem é perceber seus frutos, dispor 
do bem é a possibilidade de seu consumo ou de sua transferência, e reivindicar é o poder 
de reaver o bem de quem indevidamente o possui.7

Acontece que uma interpretação literal do art. 155, II, da CF traria a concepção de 
que tão somente o real proprietário, titular de todas as aludidas faculdades inerentes a 
esse poder, é que seria devedor do IPVA, o que não se pode admitir, pela diversidade e 
complexidade dos contratos, que podem ser constituídos sob inúmeras formas, e a falta 
da adequação da teoria à prática poderia acarretar violação a importantes direitos funda-
mentais, imputando dívidas a quem não as possui.

É fato que as faculdades da propriedade podem ser exercidas não só pelo detentor da 
propriedade plena, podendo ser desdobradas em mais de um titular. Exemplo disso está 
previsto no art. 1.196 do Código Civil,8 que qualifica como possuidor aquele que exerce 
algum dos poderes da propriedade. E sendo assim, com esses poderes surgem as suas res-
ponsabilidades, os seus encargos inatos, que devem ser cumpridos por quem os detenha, 
que não será necessariamente o titular da propriedade.

Logo, como não pode o direito tributário alterar os institutos próprios do direito pri-
vado, por força do art. 110 do Código Tributário Nacional,9 é patente que a construção da 
regra-matriz de incidência tributária deverá considerar os conceitos e padrões já estabe-
lecidos pelo direito privado, como ocorre com a posse e a propriedade.

Com efeito, ao regulamentar as regras gerais de direito tributário, como determina o 
art. 146, III, da Constituição Federal, o Código Tributário Nacional estabeleceu, para os 
impostos incidentes sobre a propriedade ali previstos (o que exclui o IPVA, que não foi 
regulado pelo CTN), que o sujeito passivo é o proprietário do bem, o titular do domínio 
útil ou o possuidor a qualquer título, como se vê nos seus arts. 31 e 34,10 que dispõem 
acerca do ITR e do IPTU, respectivamente.

 7. VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: direitos reais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002. v. 5. p. 158-159.

 8. Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de 
algum dos poderes inerentes à propriedade.

 9. Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, concei-
tos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, 
pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, 
para definir ou limitar competências tributárias.

 10. Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o seu 
possuidor a qualquer título.

  [...]



VELOSO, Maria Carolina Oriá. Credor fiduciário não é contribuinte de IPVA:  
aplicação geral do Tema 685 da repercussão geral do STF. 

Revista de Direito Tributário Contemporâneo. vol. 28. ano 6. p. 121-135. São Paulo: Ed. RT, jan./mar. 2021.

126 REVISTA DE DIREITO TRIBUTÁRIO CONTEMPORÂNEO 2021 • RDTC 28

Sendo assim, percebe-se uma convergência do diploma com as noções do direito pri-
vado, sendo que não apenas o titular da propriedade plena será contribuinte dos impostos 
sobre a propriedade, mas também o titular do domínio útil ou o possuidor, significando 
que o contribuinte será aquele que perfizer a materialidade constitucional do tributo, 
aquele que seja proprietário ou exerça as faculdades que lhe confiram aparência de sê-lo.

Dessa forma, não poderia ser outro o entendimento do Supremo Tribunal Federal que 
não aquele que adotasse uma leitura ampla do conceito de propriedade, abarcando não 
apenas o proprietário formal do bem para fins de sujeição passiva tributária, mas tam-
bém aqueles que exercitam as suas faculdades inerentes, como o titular do domínio útil 
e o possuidor, nos termos da legislação civil e tributária.

Nesse sentido, no bojo das razões do julgamento do Tema 685, a Corte declarou que a 
propriedade referida na Lei Maior há  de ser tomada em sentido amplo, de maneira a alcanç ar 
a posse a qualquer título, enfatizando ainda que essa posição não se aplica tão somente ao 
caso do IPVA, mas vem se replicando em todos os impostos incidentes sobre a proprie-
dade, como é o caso do IPTU.

Inclusive, no paradigma, é citado como exemplo de fundamentação o caso do RE 
253.472, em que o STF deliberou sobre a sujeição passiva do IPTU em situação na qual 
o imóvel pertencia à União, mas a sua posse direta estava sendo exercida por particular. 
E, considerando as aludidas razões, entendeu-se que não seria possível aplicar a regra 
de imunidade recíproca, justamente porque a materialidade do tributo não se relaciona 
estritamente com a literalidade do termo propriedade, mas, sim, com a sua noção ampla, 
nos termos anteriormente delineados, e, no caso concreto, era o particular que exercia a 
titularidade do bem com animus domini, devendo arcar com seus encargos inatos.

Disso, percebe-se que o STF reforçou, mais uma vez, no Tema 685, seu entendimento 
de que a sujeição passiva dos tributos incidentes sobre a propriedade deve recair sobre 
aquele que, apesar de não ser o proprietário formal, exerce o domínio útil ou a posse 
direta, munido de alguns poderes da propriedade.

3. A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E A POSIÇÃO DOS CONTRATANTES EM RELAÇÃO AO 
BEM DADO EM GARANTIA

Tomando-se, portanto, a acepção ampla do direito de propriedade, é importante 
investigar o desdobramento dos seus poderes no contexto do contrato de alienação fidu-
ciária, amoldando a regra-matriz de incidência do IPVA ao caso concreto, para verificar 
qual o papel de cada contratante e sua posição em relação ao veículo alienado.

De acordo com as lições de Fábio Ulhoa Coelho,11 a alienação fiduciária constitui 
negócio jurídico em que uma das partes (fiduciante), proprietário de um bem, aliena-o 

  Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu 
possuidor a qualquer título.

 11. COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 463-464.
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em confiança para outra parte (credor fiduciário), como objeto dado em garantia do 
cumprimento de suas obrigações contratuais.

Essa operação é comumente utilizada quando uma pessoa necessita adquirir algum 
bem, mas não dispõe do numerário suficiente para tanto, podendo realizar um contrato 
acessório ao de compra e venda e oferecer o próprio bem adquirido como garantia do cré-
dito. Como o próprio nome sugere, o devedor realiza a alienaç ã o por confianç a do bem 
para o credor fiduciário, sob a forma de propriedade resolúvel, até que sejam quitadas 
todas as parcelas da dívida, ficando com a sua posse direta, o que lhe garante o uso e a 
fruição da coisa.

Esse instituto possui origens na fiducia, espécie de garantia prevista no direito 
romano, mas que foi logo suprimida do corpus iuris civilis do século VI, deixando de ser 
replicado nos códigos que seguiram a tradição romana, a exemplo do Código francês de 
1804, do BGB de 1900 e no Código brasileiro de 1916. Apesar disso, Caio Mário aduz que 
a Lei 4.728/65 ressuscitou o negócio fiduciário e o disciplinou com características pró-
prias, ainda que parecido com o trust receipt e com o chattel mortgage, institutos america-
nos com descendência germânica.12

Observa-se, inclusive, que esse tipo de operação se consolidou no Brasil justamente 
em torno da década de 1960, quando o governo passou a estimular a concessão de crédito 
pelas instituições financeiras, sobretudo para o pequeno consumidor, a fim de incenti-
var o desenvolvimento nacional pela aquisição de bens de consumo.13 E isso porque era 
necessário criar uma modalidade de crédito mais eficaz do que as já existentes, com obje-
tivo de impulsionar as instituições financeiras concedentes, por meio da menor burocra-
tização e da maior robustez da garantia da dívida.14

Nesse sentido, as vantagens da alienação fiduciária logo foram percebidas e listadas pela 
doutrina,15 tendo como exemplo: (i) a prevalência sobre o aval e a fiança, por ser dada pelo 
próprio devedor, sem depender de terceiro; (ii) a equivalência entre os valores de crédito e 
da garantia, haja vista ser o próprio bem acautelado que é objeto da prestação; (iii) a possibi-
lidade de utilização do bem enquanto garantida a dívida, diferentemente do penhor; entre 
outros benefícios vistos em comparação com as demais modalidades de garantia de crédito.

 12. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituiç õ es de Direito Civil: direitos reais. 18. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004. p. 423-425.

 13. MARTINS, Fran. Contratos e Obrigaç õ es Comerciais. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 183.

 14. Na visão do civilista Caio Mário, as garantias previstas no sistema não se adequavam mais ao 
dinamismo da vida moderna, por serem demasiadamente burocráticas e com âmbito restrito de 
incidência, a exemplo do penhor e da hipoteca. E relata ainda que “o direito moderno acordou 
da poeira dos séculos o negócio fiduciário, que o Direito Romano já conhecia nas duas figuras da 
fiducia cum amico e da fiducia cum creditore” (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituiç õ es de Direito 
Civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. v. 4. p. 271-272).

 15. PARENTONI, Leonardo Netto. Da alienação fiduciária de bem móvel como modalidade geral de 
garantia. IOBC/WPRS Bulletin, São Paulo, v. 07, p. 212-220, abr. 2005.
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O Código Civil cuida da alienação fiduciária de bens móveis infungíveis16 a partir do 
art. 1361 e seguintes, deixando claro, logo de início, que a propriedade fiduciária é aquela 
que se constitui sob condição resolutiva com escopo de garantia, tanto que, após sua efe-
tivação, dá-se o desdobramento da posse e o devedor se torna possuidor direto da coisa, 
ficando o credor apenas com o direito de garantia.

Assim, a posse direta do bem fica no poder imediato do devedor fiduciante, que pode 
exercer as faculdades de uso e fruição, ao passo que o credor fiduciário adquire a posse 
indireta, sendo limitada a propriedade, já que as duas faculdades mais importantes estão 
com o devedor.

É de se ressaltar que a circunstância de o devedor fiduciante ficar na posse do bem não 
o torna mero depositário, pois, diferentemente de outras modalidades de garantia, o bem 
pode ser livremente usufruído por ele. Sendo assim, por mais que o devedor tenha sido 
separado da propriedade do seu bem, continuará com sua posse direta, podendo dele 
extrair as utilidades econômicas como lhe aprouver. Logo, em vez de empenhar o bem, 
tornando-o inutilizável enquanto servir de garantia, como ocorre no penhor, ficando pri-
vado da sua posse, a alienação fiduciária permite o seu usufruto completo.

Disso se extrai que, como o devedor exerce irrestrita utilização, com total percep-
ção dos frutos da coisa, comportando-se como real proprietário, mesmo sem sê-lo tem-
porariamente, deve haver uma compensação ao credor fiduciário, de forma tal que o 
art. 1.363 do Código Civil17 concretiza o brocardo res perit domino e todos os riscos de 
perda recairão sobre o devedor.

Com base nisso é que se chega à inequívoca conclusão de que todos os encargos 
devem recair sobre o devedor, inclusive os seus tributos, como IPVA, bem como as mul-
tas e demais despesas dele decorrentes, já que é justamente pelo seu usufruto que tais 
cobranças vão surgindo.18

Vê-se da leitura do art. 1365 do CC19 que o objetivo do pacto é realmente reforçar a 
garantia do credor fiduciário, como bem explicam suas raízes históricas, e não a aquisição 

 16. Necessária a delimitação da abrangência das normas do Código Civil tão somente para os bens 
móveis infungíveis, tendo em vista que esse diploma surgiu após a Lei 4728/65 (Lei do mercado de 
capitais), que já previa o instituto nos arts. 66 e 66-A, mas não tratou de todas as suas modalidades, 
sendo que a lei especial continua regendo contratos de alienação fiduciária de bens fungíveis e de 
direitos.

 17. Art. 1.363. Antes de vencida a dívida, o devedor, a suas expensas e risco, pode usar a coisa segundo 
sua destinação, sendo obrigado, como depositário:

  I – a empregar na guarda da coisa a diligência exigida por sua natureza;

  II – a entregá-la ao credor, se a dívida não for paga no vencimento.

 18. FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. 12. ed. Salvador: 
Editora Juspodivm, 2016. v. 5. p. 533.

 19. Art. 1.365. É nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em 
garantia, se a dívida não for paga no vencimento.
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de sua propriedade, de maneira que, em caso de inadimplemento, ele fica compelido à 
venda da coisa, sendo nula a cláusula que autorizar o credor fiduciário a permanecer com 
ela. Nesse mesmo sentido dispõe a parte final do art. 1.367 do CC,20 segundo a qual a 
propriedade fiduciária não se equipara, para quaisquer efeitos, à propriedade plena, exis-
tindo realmente para servir de garantia.

Isso posto, não há dúvidas de que o credor fiduciário não quer e nem pode ficar 
com o bem objeto da garantia, não exercendo a sua posse, enquanto durar o contrato, 
nem podendo exercer as faculdades inerentes ao direito de propriedade previstas no 
art. 1.228, justamente porque em nada se assemelha a ela.

Sendo assim, é preciso estudar o instituto da alienação fiduciária, em todas as suas 
utilizações no ordenamento jurídico brasileiro, inclusive nos precedentes, considerando 
sempre a sua função primordial e histórica: elevar a força garantidora dos contratos para 
estimular o consumo; em vez de se ater, contudo, à interpretação literal do texto da tese 
fixada, que, muito embora fale em propriedade, complementa-a com uma condição reso-
lutiva e impede sua comparação com a propriedade plena.

4. BREVES ILAÇÕES SOBRE O SISTEMA DE PRECEDENTES NO BRASIL E OS 
PROBLEMAS DE SUA CONSTRUÇÃO

Nesse contexto de análise dos institutos do direito, também devem ser objeto de preo-
cupação do jurista a interpretação e a formação dos precedentes firmados pelos Tribunais 
Superiores, tendo em vista a sua força vinculante e abrangente. É que, muito embora não 
seja novidade a necessidade de cumprimento das decisões dessas Cortes, após a sua posi-
tivação mais detalhada pelo Código de Processo Civil de 2015, tornou-se mais evidente 
e regulada a exigência da aplicação dos precedentes.

Precedente, na acepção jurídica do fenômeno, é a decisão judicial cujas razões de 
decidir operam efeito prospectivo para serem aplicadas aos casos semelhantes futuros, 
sendo dotada de características próprias que permitem esse efeito. Segundo Frederick 
Schauer,21 a utilização desse sistema é uma medida de equidade, tratando situações seme-
lhantes de forma semelhante, sendo que a falha nessa sistemática deve ser tida como arbi-
trária e injusta, ou seja, não se pode permitir a aplicação distinta do Direito para casos 

  Parágrafo único. O devedor pode, com a anuência do credor, dar seu direito eventual à coisa em 
pagamento da dívida, após o vencimento desta.

 20. Art. 1.367. A propriedade fiduciária em garantia de bens móveis ou imóveis sujeita-se às disposi-
ções do Capítulo I do Título X do Livro III da Parte Especial deste Código e, no que for específico, 
à legislação especial pertinente, não se equiparando, para quaisquer efeitos, à propriedade plena 
de que trata o art. 1.231. (Redação dada pela Lei 13.043, de 2014).

 21. SCHAUER, Frederick. Precedente. Trad. André Duarte de Carvalho e Lucas Buril de Macêdo. In: 
DIDIER JR., Fredie (Coord.). Coleç ã o Grandes Temas do Novo CPC. Salvador: Juspodivm, 2016. 
v. 3. p. 49-76.
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iguais. Sendo assim, para o autor, a utilização de precedentes é uma questão de coerên-
cia e igualdade.

Com isso, demonstrada brevemente a importância de um sistema de precedentes 
judiciais, que se presta a garantir a igualdade dos jurisdicionados que se encontram em 
posição semelhante, importa analisar as vicissitudes na formação desses precedentes 
no Brasil que impedem a sua correta aplicação, justamente como se tenta prevenir com 
esse trabalho, por meio da demonstração da amplitude da ratio decidendi do Tema 685 da 
repercussão geral do STF.

Os arts. 926 a 927 do CPC trazem uma disciplina geral acerca dos precedentes no 
Brasil, dotados de regras importantes a serem seguidas pelos juízes e tribunais. Assim, 
o art. 92622 inicia determinando a uniformização da jurisprudência dos Tribunais, que 
deve ser estável, íntegra e coerente, para que se confira segurança jurídica e previsibili-
dade na aplicação do direito. Nesse sentido, para que seja conhecida essa jurisprudên-
cia, devem os Tribunais editar enunciados de súmulas que tragam um resumo da tese 
firmada, a qual deve se ater às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua 
criação, isto é, devem refletir as razões de decidir que possam ser aplicadas futuramente 
para casos semelhantes, em respeito à igualdade.

Nesse ponto, tratando-se da elaboração dos resumos de jurisprudência, que serve 
tanto para súmulas quanto para as teses firmadas nos recursos repetitivos, devem os tri-
bunais ter bastante cuidado na seleção de palavras que irá compor essa tese. É que, como 
bem determina a teoria dos precedentes e a própria lei processual (§ 2º do art. 926), ela 
deve refletir as razões de decidir do julgado que sejam possíveis de replicação futura.

E isso, que parece um mero detalhe óbvio, é um problema no Brasil. Sobre esse ponto, 
observa Lênio Streck, em extenso estudo sobre súmulas,23 que a sua redação é uma ques-
tão combatida com veemência pela doutrina brasileira, já que os enunciados de teses nem 
sempre externalizam fielmente as circunstâncias fáticas e a solução jurídica dos casos 
que a originaram. Isso pode ser perfeitamente transportado para as teses proferidas em 
julgamento de recursos repetitivos, que padecem do mesmo problema.

O perigo de não serem formadas teses que reflitam as razões de decidir é que o coti-
diano de julgamentos no Brasil é avassalador, sendo certo que as resumidas teses dos 
casos repetitivos e as súmulas são aplicadas de forma apressada e literal, sem atenção ao 

 22. Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coe-
rente.

  § 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais 
editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

  § 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos pre-
cedentes que motivaram sua criação.

 23. STRECK, Lenio. Sú mulas no direito brasileiro: eficácia, poder e função. 2. ed. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 1998.
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precedente que as embasa, o que inevitavelmente provoca distorções e injustiças, tratando 
desigualmente os iguais, o que não se pode admitir em um Estado Democrático de Direito.

Compactuando com tal preocupação, aduz Elpídio Donizetti:24

“Ao editar enunciado de súmula correspondente à sua jurisprudência dominante, o 
tribunal deve se ater aos detalhes fáticos do precedente que motivou a sua criação. 
[…]. Previne-se, desta forma, a aplicação inadequada de súmulas e outros entendi-
mentos a uma série de casos que, apesar de similares em determinadas características, 
são absolutamente distintos na essência. Em outras palavras, há necessidade de que 
seja realizada uma comparação entre o que se pretende sumular e a ratio decidendi da 
decisão que servirá como paradigma.”

Na mesma linha, defende Luiz Guilherme Marinoni:25

“[...] as súmulas são calcadas em precedentes e, portanto, não podem fugir do contexto 
dos casos que por eles foram solucionados. Bem por isso, para se saber se uma súmula é 
aplicável a outro caso, é necessário verificar o contexto fático dos casos que lhe deram 
origem, assim como as proposições sociais que fundamentaram os precedentes que os 
solucionaram.”

Com efeito, existem alguns métodos trabalhados pela doutrina que permitem aos jul-
gadores identificarem a ratio decidendi da questão, para saber o que deve ser integrado 
ao texto da tese ou da súmula. Um primeiro método é o “Teste de Wambaugh”, segundo 
o qual a ratio é a razão jurídica sem a qual o julgamento final do caso seria diferente, de 
modo que, se a inversão ou exclusão do enunciado não afetar o comando decisório final, 
não se trata da ratio decidendi, mas de obiter dictum.

No entanto, por trazer falibilidade e insuficiência, boa parte da doutrina26 concorda 
que esse método deve vir acompanhado do método de Goodhart, o qual dá grande ênfase 
aos fatos subjacentes à causa, de modo que a ratio não está na opinião do julgador, mas 
na análise dos fatos destacados. Sendo assim, se a base fática fundamental for a mesma, o 
precedente vincula, se não for a mesma, não vincula.

Isso não significa que é uma tarefa fácil, mas que deve ter um método como norteador 
da atividade do julgador. O que se deve aquilatar é que se exige um mínimo de coerência 

 24. DONIZETTI, Elpídio. Curso didá tico de direito processual civil. 20. ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Atlas, 2017.

 25. MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigató rios. 4. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016. p. 309.

 26. DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito pro-
cessual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa 
julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 448-450; CROSS, 
Rupert; HARRIS, J. W. Precedent in English law. 4. ed. Oxford: Oxford, Clarendon Press, 2004. 
p. 73; MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigató rios, cit., p. 228-230.
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com a base fática que deu origem à questão posta em análise pelo tribunal, sendo que, 
retirada essa circunstância, o resultado do julgamento seria diferente, revelando dessa 
forma quais partes possuem ou não o efeito prospectivo vinculante.

5. CONSEQUÊNCIAS DO JULGAMENTO DO TEMA 685 DA REPERCUSSÃO GERAL 
DO STF: INEQUÍVOCA APLICAÇÃO A TODOS OS CONTRATOS DE ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA

Assentadas as premissas, cabe agora a congregação de tudo que foi exposto para cons-
tatação de que a tese firmada no Tema 685 da repercussão geral do STF deve ser aplicada 
de forma abrangente, além do texto simples resumido, o qual trouxe, além da ratio deci-
dendi, traços de obter dictum, os quais não podem servir de limitação à sua aplicação, sob 
pena de violação da igualdade, como será exposto.

Repetindo-se o que foi anunciado no início do texto, a título de lembrança para melhor 
compreensão, o Tema 685 da repercussão geral do STF se propôs a apreciar a extensão da 
imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime 
da alienação fiduciária, tendo sido firmada a tese: “Não incide IPVA sobre veículo auto-
motor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público”.

No entanto, o que se pretende afirmar com o presente trabalho é que, muito embora 
o objetivo do tema e sua tese mencionem a circunstância de um ente público enquanto 
devedor fiduciante, isso não é delimitador da razão de decidir, não podendo ser levado 
em consideração estrita na aplicação do precedente. Ou seja, também para os demais 
contratos de alienação fiduciária, em que um particular seja devedor fiduciante, deve ser 
aplicada a tese, de modo a considerá-lo o real contribuinte do IPVA.

E isso pode ser observado de uma leitura atenta do inteiro teor do julgamento, apli-
cando-se as aludidas lições acerca do sistema brasileiro de precedentes.

O ponto central analisado no RE 727.851, escolhido como leading case, consistia na 
discussão a respeito do real legitimado a figurar como sujeito passivo do IPVA devido, 
em razão dos veículos dados em garantia de contrato de alienação fiduciária, se o contri-
buinte seria o credor fiduciário ou o devedor fiduciante.

No julgamento, o STF entendeu que a materialidade constitucional é que vincula o 
tributo, sendo que, no caso do IPVA, a propriedade deve ser entendida de maneira ampla, 
como já demonstrado anteriormente, não podendo refletir exclusivamente a proprie-
dade plena, mas, sim, o uso de seus poderes, ainda que desdobrados para outro titular.

Como visto, considerando que é o devedor fiduciante que exerce a posse direta sobre 
o veículo, agindo como legítimo proprietário, e se responsabilizando por seus riscos, não 
há outra conclusão se não a de que ele é o legitimado a figurar como sujeito passivo do 
IPVA do veículo dado em garantia, como determina a legislação, bem como entende o 
STF a respeito dos impostos que recaem sobre a propriedade.
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Outrossim, no Tema 685, o STF tão somente replicou o entendimento de que os tri-
butos incidentes sobre a propriedade recaem sobre o titular da posse direta, entendida de 
maneira ampla, em respeito à materialidade constitucional do tributo.

Nesse ponto, importa salientar que na circunstância fática do caso, apenas por acaso 
se tratava de um ente público, o que atraiu as regras constitucionais de imunidade tribu-
tária, mas que nada alterou a ratio decidendi do julgado e o pensamento assente do STF 
sobre a legitimidade passiva do tributo, como se vê de trecho do inteiro teor:

“Considerando ser a alienação fiduciária o negócio jurídico por meio do qual o devedor 
fiduciante, em garantia de direito creditório, transfere ao credor fiduciário a proprie-
dade resolúvel de bem móvel ou imóvel, mantendo-se na posse direta, é de assentar a 
aplicação da regra de imunidade versada no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’, da Cons-
tituição Federal quando o devedor fiduciante for pessoa jurídica de direito público.”

Para decidir o caso, o STF aplicou tão somente um raciocínio silogístico amparado em 
sua assente jurisprudência, que segue uma sequência lógica: (1) em contratos de aliena-
ção fiduciária, o devedor fiduciante detém o domínio útil e a posse direta, com os pode-
res de uso e fruição do veículo; (2) o contribuinte do IPVA, com base na jurisprudência 
já assente do STF, deve ser aquele que possui o domínio útil e a posse direta do veículo; 
(3) no caso concreto, o veículo estava sujeito à alienação fiduciária e o devedor fiduciante 
era um ente público; (4) por ser o devedor fiduciante, o ente público era o verdadeiro con-
tribuinte de IPVA, mas não poderia ser cobrado em razão da regra de imunidade recíproca.

Em outras palavras, a questão da imunidade é meramente acessória e isso é facil-
mente verificável utilizando-se dos métodos de identificação da ratio decidendi expostos 
no tópico anterior.

Vê-se que, retirada a circunstância fática do ente municipal do precedente, em nada se 
alteraria a tese, sendo essa parcela do julgado verdadeiro obiter dictum. E isso porque, se o 
STF tivesse considerado como contribuinte o credor fiduciário, isto é, a instituição finan-
ceira, a questão da imunidade não teria aparecido no debate, nem seria relevante, pois o 
ente público não poderia ser sujeito passivo.

O STF considerou que o município não pode ser considerado sujeito passivo do IPVA 
não porque ele possui a imunidade recíproca a seu favor, mas, sim, porque o devedor 
fiduciante é que deve arcar com os encargos e tributos do bem. Essa é a verdadeira ratio 
decidendi do Tema 685 da repercussão geral do STF e que deve ser seguida pelos juízes e 
tribunais em respeito ao art. 927, III, do CPC.27

Tanto isso é verdade que, para embasar esse entendimento, o Relator do julgado se 
utilizou das lições de Hugo de Brito Machado, que dispôs a respeito da sujeição passiva 

 27. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: [...]

  III – os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetiti-
vas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; [...].
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do IPVA em contratos de alienação fiduciária, sem se deter à questão da imunidade, con-
forme trecho a seguir extraído do inteiro teor do acórdão:

“O contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo, presumindo-se como tal a pessoa 
em cujo nome o veículo esteja licenciado pela repartição competente. Embora o licen-
ciamento do veículo não seja, do ponto de vista rigorosamente jurídico, uma prova de 
propriedade, o certo é que como tal vem sendo admitido na prática. Para fins de tribu-
tação, aliás, não há qualquer problema em considerar-se o licenciamento como prova 
da propriedade do veículo. Há quem afirme que, tratando-se de veículo adquirido com 
alienação fiduciária em garantia, contribuinte do IPVA é a instituição financeira cre-
dora, até que ocorra a quitação. Assim, o imposto somente seria devido por quem 
adquire o veículo automotor com alienação fiduciária em garantia depois da quitação. 
Não obstante respeitável, esse ponto de vista não nos parece correto. O fato gerador do 
IPVA, na verdade, é a propriedade do veículo; mas como tal se há de entender o direito 
de usar e gozar desse bem, ainda que limitado esteja o direito de dispor do mesmo, em 
razão da denominada alienação fiduciária em garantia.”

Com isso, conclui-se inevitavelmente que a ratio decidendi do Tema 685 da repercus-
são geral do STF deve se estender a todos os processos em que se discuta a legitimidade 
passiva do IPVA incidente sobre veículos dados em garantia em contratos de alienação 
fiduciária, independentemente de o devedor fiduciante ser ou não pessoa jurídica de 
direito público, a fim de se tratar igualmente os iguais com base na sua verdadeira ratio 
decidendi.
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PESQUISAS DO EDITORIAL

Veja também Doutrinas relacionadas ao tema
• Alienação fiduciária de veículos – responsabilidade tributária da instituição financeira pelo paga-

mento do IPVA?, de Ana Paula da Costa Herrera – RDTC  1/263-289 (DTR\2016\22328); e 

• O direito tributário deve continuar a avançar: o IPVA, esse (ainda) ilustre desconhecido, de Leonardo 
Furtado Loubet – RDCC  2/139-165 (DTR\2016\23943).


