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RESUMO 
 
 
Esta monografia analisa a constitucionalidade da edição de medidas provisórias 
como fonte de criação e majoração de tributos no Direito brasileiro. Enfoca 
historicamente a evolução do instituto, traçando o perfil da medida provisória antes e 
após a reforma operada pela Emenda Constitucional n° 32/2001, no que tange à 
seara tributária. Averigua-se a compatibilidade frente aos princípios constitucionais, 
em especial o da legalidade, o da segurança jurídica e o da justiça, bem como tendo 
em vista os requisitos de relevância e urgência presentes na medida provisória em 
cotejo com a anterioridade tributária. Analisa, por fim, ante todo o exposto, de forma 
sistêmica, a constitucionalidade da Emenda Constitucional nº 32/2001. 
 
Palavras chave: Constitucionalidade. Medida Provisória. Instituição e Aumento de 
Tributos. Emenda Constitucional nº 32/2001. Princípio da Legalidade. Princípio da 
Segurança Jurídica. Princípio da Justiça. Relevância e Urgência. Anterioridade 
Tributária. Estado Democrático de Direito. Poder Constituinte Derivado. 
 



 
 
 

ABSTRACT 
 
 
   
This monograph analyzes the constitutionality, in the Brazilian Law, in issuing 
provisional remedies as a source of establishing and increasing tax. It puts in focus 
the historic evolution of such established laws, outlining the provisional remedy 
profile before and after the reform carried out by the Amendment to the Constitution 
32/2001, regarding tax field. It investigates its compatibility in view of the 
constitutional principles, especially those related to legality, legal security and justice, 
as well as having in mind the requirements of significance and urgency in the 
provisional remedy, in comparison with tax precedence. At last, it analyzes, in view of 
the above and in a systemic way, the Amendment to the Constitution 32/2001 
constitutionality.  

  

Key words: Constitutionality. Provisional Remedy. Tax Establishment and Increase. 
Amendment to the Constitution 32/2001. Legality Principle. Legal Security Principle. 
Justice Principle. Significance and Urgency. Tax Precedence. Lawful Democratic 
State. Derivative Representative Power.          
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INTRODUÇÃO 

 

Vivencia-se, atualmente, no Brasil, o denominado Estado Democrático de 

Direito, o qual não mais se resume ao estrito acatamento da legalidade, em que o 

Estado cria as leis e, ao mesmo tempo, é por elas limitado. 

O Estado Democrático de Direito, tal qual concebido hoje, tem como base 

estrutural não apenas a lei, mas, e primordialmente, os princípios fundamentais de 

garantias dos cidadãos, estes sim norteadores de todo o nosso sistema, como entes 

imutáveis que são. 

E é desses princípios que as regras impositivas de obrigações tributárias dos 

cidadãos perante o Estado deverão tirar seu fundamento, sob pena de invalidade.  

Não é à toa que a Carta Magna regente deu ênfase peculiar aos princípios 

que norteiam o Direito Tributário, quando dedicou capítulo específico ao Sistema 

Tributário Nacional, o que fez surgir um verdadeiro Direito Tributário Constitucional, 

ou, como preferem alguns, Direito Constitucional Tributário. 

O certo é que se pode destacar, como sustentáculo do sistema tributário 

nacional e porque norteadores do Estado Democrático de Direito, dando base à 

tributação, três princípios: o princípio da legalidade, o da segurança jurídica e o da 

justiça social. 

É basicamente nesse contexto principiológico/constitucional que o presente 

estudo monográfico analisará a possibilidade ou não de medidas provisórias 

tratarem de matéria tributária, em especial de criação e majoração de tributos. Isso 

porque medida provisória não chega a ser lei. 

E mais, será dado destaque ao fato de que a Emenda Constitucional nº 

32/2001 trouxe nova perspectiva para a medida provisória como ente normativo 



 
 
 
específico. O que antes era disciplinado em um artigo com “caput” e único 

parágrafo, passou a sê-lo em um mesmo artigo, mas agora com doze parágrafos 

que tratam de questões processuais e, o que mais importa para este trabalho, de 

questões materiais. 

De resto, trata-se de assunto bastante polêmico entre os doutrinadores 

pátrios, embora já interpretado pelo Supremo Tribunal Federal, como será visto.  

Seu objetivo essencial, portanto, é a análise da compatibilidade ou não de 

medidas provisórias como mecanismo de regulação de matéria tributária, em 

especial no que se refere à criação e aumento de tributos, face aos princípios 

constitucionais vigentes no Brasil. Enfim, se há respaldo constitucional para tal 

prática, se é constitucional. 

Para tanto, discorrer-se-á sobre o surgimento da medida provisória no 

sistema pátrio, a partir de um enfoque histórico da evolução do instituto, traçando o 

perfil da medida provisória antes e após a reforma operada pela Emenda 

Constitucional n° 32/2001, no que tange à seara tri butária. 

Outrossim, o tema principal será analisado frente aos princípios 

constitucionais, em especial o da legalidade, o da segurança jurídica e o da justiça 

social, bem como tendo em vista os requisitos de relevância e urgência presentes na 

medida provisória em cotejo com a anterioridade tributária. 

Prosseguindo, analisar-se-á, ante tudo o que será exposto, de forma 

sistêmica, a compatibilidade da Emenda Constitucional nº 32/2001 – no que se 

refere às modificações introduzidas no instituto da medida provisória, mais 

precisamente em matéria tributária – com a nossa ordem constitucional. Isso porque 

referida emenda se reportou expressamente à possibilidade de criação e majoração 

de tributos, matéria não veiculada no texto constitucional originário. Avaliar-se-á, 



 
 
 
ainda, se a reforma promovida pelo poder constituinte derivado quedou-se legítima, 

ou, ao contrário, violou prerrogativa inerente ao poder constituinte originário. 

Ao longo de toda a pesquisa, serão visualizadas as contradições do texto 

reformado com outros dispositivos da Constituição Federal, sem se olvidar da 

exposição de forma crítica dos diversos posicionamentos doutrinários acerca do 

tema, inclusive com o aporte de jurisprudência.  

Portanto, a monografia será desenvolvida com base em diversas obras 

doutrinárias e artigos jurídicos que avaliam a questão da utilização de medidas 

provisórias para regular matéria tributária, mais especificamente a criação e 

majoração de tributos, também com recorrência à jurisprudência dominante. Serão 

enfrentados os mais diversos argumentos e entendimentos existentes quanto ao 

assunto em tela, revelador de posicionamentos os mais díspares.  

A temática será basicamente constitucional, posto que medida provisória é 

ente normativo expressamente previsto na Constituição Federal, e o sistema 

tributário nacional tem ampla base no Texto Magno. Trata-se, na verdade, de 

matéria que envolve principalmente dois ramos do Direito: o Constitucional e o 

Tributário. Como o próprio tema revela, será uma análise 

principiológica/constitucional. 

Por fim, demonstrar-se-á, a partir de todo o estudo desenvolvido, a 

inconstitucionalidade da edição de medida provisória com o fito de criar e aumentar 

tributos. 

Justifica-se tal abordagem pelo fato de que se presencia, ultimamente, uma 

desmedida edição de medidas provisórias por parte do Governo Federal, que ignora 

seus requisitos essenciais de relevância e urgência, regulamentando todo e 

qualquer tipo de assunto, numa verdadeira usurpação da função primordial do Poder 



 
 
 
Legislativo. Este sim, legítimo representante do povo e constitucionalmente 

autorizado para legislar ordinariamente. 

Dentro desse contexto, tributos são criados e majorados ao alvedrio do chefe 

do Executivo, mas não sem o amparo em parte da doutrina e até mesmo na 

Suprema Corte. 

Assim é que, em prol da ciência do Direito, sente-se a necessidade de 

defender uma tese que mais se coadune com o sistema constitucional. E, mais do 

que isso, para manter sólidas as bases do Estado Democrático de Direito, sempre 

primando pelo respeito a seus princípios basilares, que, afinal, devem ser o 

fundamento de todo ordenamento jurídico. Em matéria tributária principalmente, 

qualquer desvirtuamento, por menor que seja, pode trazer conseqüências nefastas 

para todos os cidadãos/contribuintes, já tão enfraquecidos com a pesada carga 

fiscal a que os submetem. Lutar pela manutenção e proteção das garantias 

fundamentais é dever de todo jurista, do qual não se abrirá mão.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1 EVOLUÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA – ENFOQUE 

HISTÓRICO 

 

1. 1 O Decreto-Lei 

 

A medida provisória tem como precursor o já extinto decreto-lei – ampla e 

abusivamente utilizado -, disciplinado no art. 55 da Constituição Federal de 1969:  

Art. 55. O Presidente da República, em casos de urgência ou de interêsse 
público relevante, e desde que não haja aumento de despesa, poderá 
expedir decretos-leis sôbre as seguintes matérias: 
 I - segurança nacional; 
II - finanças públicas, inclusive normas tributárias; e  
III - criação de cargos públicos e fixação de vencimentos. 
§ 1º Publicado o texto, que terá vigência imediata, o Congresso Nacional o 
aprovará ou rejeitará, dentro de sessenta dias, não podendo emendá-lo; 
se, nesse prazo, não houver deliberação, o texto será tido por aprovado.  
§ 2º A rejeição do decreto-lei não implicará a nulidade dos atos praticados 
durante a sua vigência.  

 
Era o decreto-lei de competência privativa do Chefe do Executivo, tendo este 

o poder de legislar, sem intervenção do Congresso Nacional, para o período 

compreendido entre a publicação de referida espécie normativa e sua aprovação ou 

desaprovação. Isso porque, mesmo não aprovado pelo Congresso, no prazo de 

sessenta dias, seus efeitos permaneciam válidos para aquele interstício. Em resumo: 

caso fosse rejeitado o decreto-lei, as leis porventura “revogadas” com a sua edição, 

ao serem restabelecidas, operariam efeitos ex nunc. 

Com força de lei ordinária, eram cabíveis somente em casos de urgência ou 

de interesse público relevante, limitando-se às matérias elencadas, a saber: 

segurança nacional e finanças públicas, inclusive normas tributárias, criação de 

cargos públicos e fixação de vencimentos. Ademais, vigiam de imediato, e, em caso 

de não manifestação do Congresso Nacional no prazo supra aludido, considerava-se 



 
 
 
aprovação tácita, isto é, o decurso de prazo era estabelecido em favor do Poder 

Executivo. Também não podiam ser alterados pelo Congresso Nacional. 

  Quando da vigência dos decretos-leis, defendia o STF a tese de que os 

mesmos podiam criar tributos, com a ressalva de se submeterem ao princípio da 

anterioridade. 

A esse respeito, pronunciou-se Sacha Calmon Navarro (2005, p. 253): 

Estivemos a prever para as medidas provisórias o mesmo destino do 
decreto-lei no regime anterior (Constituição de 1967). O STF acabou por 
referendar o entendimento de que o decreto-lei podia instituir tributo, mas 
devia obedecer ao princípio da anterioridade. Equiparou o decreto-lei à lei e 
submeteu-o ao princípio da anterioridade, que é um princípio sobre a 
eficácia das leis fiscais, retirando ao decreto-lei a eficácia imediata que lhe 
era ínsita quando veiculava outras matérias que não a tributária. 

 
 

1.2 A medida provisória no texto originário da Cons tituição Federal 

de 1988 

 

A Constituição Federal de 1988, com o fito de evitar os abusos cometidos 

durante o império do decreto-lei, houve por bem seguir o modelo italiano e criar as 

denominadas medidas provisórias. Sobre o assunto, Alexandre de Moraes (2003, p. 

551): 

O art. 77 da Constituição italiana prevê os chamados decreti-legge in casi 
straordinarí di necessità e d’urgenza (decretos-lei em casos extraordinários 
de necessidade e urgência), prevendo que em caso extraordinário de 
necessidade e urgência, o Governo adotará, sob sua responsabilidade, 
providências provisórias com força de lei, devendo apresentá-las 
imediatamente à Câmara, para sua conversão. Estipula, ainda, que o 
decreto perderá eficácia retroativamente se não houver a conversão em lei, 
no prazo de 60 dias de sua publicação, devendo a Câmara regulamentar 
as relações jurídicas resultantes do decreto-lei não convertido em lei. 

 
O texto originário da Constituição Federal de 1988 preceitua: 



 
 
 

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República 
poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las 
de imediato ao Congresso Nacional, que, estando em recesso, será 
convocado extraordinariamente para se reunir no prazo de cinco dias. 
Parágrafo único. As medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, 
se não forem convertidas em lei no prazo de trinta dias, a partir de sua 
publicação, devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas 
delas decorrentes. 

 
Antes da exposição das diferenças entre o decreto-lei da Constituição de 

1969 e a medida provisória da Constituição de 1988, em sua redação original, 

convém destacar as semelhanças, até mesmo porque o primeiro serviu de base para 

a segunda. Os dois institutos são de competência do Presidente da República e têm 

como pressuposto motivo urgente e relevante. Ademais, produzem efeitos desde 

sua edição, mas têm caráter de provisoriedade, posto que necessitam ser 

convertidos em lei, funcionando como espécies de projetos de lei dotados de 

eficácia. 

As diferenças são acentuadas. Pode a medida provisória ser alterada ou 

mesmo aprovada em parte pelo Congresso Nacional, devendo ser apreciada pelo 

mesmo no prazo de trinta dias. Caso não seja aprovada nesse prazo, opera-se a 

rejeição tácita, em favor, portanto, do Legislativo. Daí se infere a possibilidade de 

duas formas de rejeição, a expressa e tácita, provocando, ambas, efeitos ex tunc, o 

que quer dizer que as leis porventura suspensas quando de sua edição readquirem 

eficácia, como se a medida provisória jamais tivesse existido. 

A mudança, contudo, a princípio mais democrática (posto ter condicionado a 

eficácia das medidas provisórias à aprovação congressista em 30 dias, por meio de 

sua conversão em lei), restou por provocar um abalo no princípio da segurança 

jurídica, tão importante para a manutenção do Estado Democrático de Direito. 

Primeiro porque a Carta Regente não especificou nem limitou as matérias sobre que 

poderiam versar tais espécies normativas, de tal sorte que deu ensejo a 



 
 
 
interpretações as mais amplas possíveis, desvirtuando o instituto em sua essência e 

pondo em risco os princípios basilares de nosso ordenamento. Segundo porque, 

apesar de não mais haver possibilidade de o Executivo legislar sozinho para aquele 

período que antecede a votação da espécie normativa, caso a medida provisória não 

seja convertida em lei, ou o seja com modificações, haverá um vácuo legislativo a 

ser disciplinado pelo Congresso. Justamente nesse ponto reside a sensação de 

incerteza e de insegurança, por não se saber se os efeitos da medida provisória 

seriam mantidos, e, caso não fossem, por se continuar na espera de 

regulamentação dos atos praticados durante sua precária vigência. 

Com a nova Constituição, os estudos doutrinários foram intensificados, 

surgindo diversos posicionamentos a respeito dos limites das medidas provisórias, 

com destaque para a esfera tributária.  

A doutrina majoritária pronunciava-se no sentido de não poder medida 

provisória criar ou majorar tributos, levando em consideração principalmente o art. 

150, I, da própria CF/88, cujo texto mantém-se ainda inalterado: 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
(...) 

 
Partiam do pressuposto de que medida provisória não é lei em sentido 

material e formal, mas mero ato administrativo em acepção ampla. Ou seja, pode ser 

considerada ato normativo apenas em sentido material, por ter caráter de abstração 

e de generalidade, contudo não é formalmente lei, porque não emana do Congresso 

Nacional. E, como não havia previsão constitucional acerca da instituição e do 

aumento de tributos por medida provisória, tal não era possível.  



 
 
 

O Chefe do Executivo, todavia, valendo-se da insuficiente regulação da 

matéria e sem levar em conta as preciosas lições dos juristas, utilizava-se do 

instituto para legislar ordinariamente sobre todo e qualquer assunto. Nossos juízes e 

tribunais, em linha contrária à predicada pela majoritária doutrina da época, acabava 

por consentir com tal desfaçatez, desvirtuando o verdadeiro sentido do instituto. 

Com indisfarçável descontentamento, assim se pronunciou Roque Antônio 

Carraza (2004, p. 258): 

O Poder Judiciário, de seu turno, nem sempre correspondeu às 
expectativas dos cientistas do Direito e, por uma série de motivos – entre 
os quais certamente figura o da governabilidade -, acabou aceitando 
medidas provisórias que, venia concessa, não se encaixavam nos moldes 
constitucionais. A questão no plano jurisprudencial foi resolvida em sentido 
oposto ao preconizado pela doutrina. 

 
A partir de 1988, o Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se sucessivas 

vezes acerca de matéria envolvendo medidas provisórias, transformou-as em 

poderoso instrumento à disposição do Poder Executivo. 

Seguindo entendimento anterior sobre o decreto-lei, na Constituição de 1969, 

nossa Suprema Corte, sob a alegativa de que medida provisória tem força de lei, 

qualificou-a como meio hábil para criar ou majorar tributos normalmente instituídos 

via lei ordinária. 

 

 

 

1.3 A medida provisória após a Emenda Constituciona l n. 32/2001 

 

Em 2001, operou-se uma verdadeira reforma com o advento da Emenda 

Constitucional nº 32, a qual, dentre outras modificações, alterou a disciplina da 



 
 
 
medida provisória, trazendo nova perspectiva para esse ente normativo. O que 

outrora era regrado em um artigo com redação diminuta, passou a sê-lo de forma 

mais ampla, em um mesmo artigo, mas agora com doze parágrafos que versam 

tanto sobre questões processuais quanto materiais.  

No entender de Roque Antônio Carrazza (2004, p. 258), o Governo Federal:  

(...) valendo-se de estratégias políticas que não vêm agora ao caso, 
pelejou para que o Congresso Nacional “convalidasse”, de uma vez por 
todas, os abusos cometidos. Afinal, o “incômodo” art. 62 da Carta Magna 
sempre poderia suscitar reviravoltas, inclusive na jurisprudência. Foi nesse 
contexto que veio a lume a EC. 32, de 11.9.2001, marotamente alterando o 
art. 62, da CF(...) 

 
A seguir, transcrição da novel disposição: 

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República 
poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las 
de imediato ao Congresso Nacional.  
§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:  
I - relativa a:  
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito 
eleitoral;  
b) direito penal, processual penal e processual civil;  
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a 
garantia de seus membros;  
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos 
adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º;  
II - que vise a detenção ou seqüestro de bens, de poupança popular ou 
qualquer outro ativo financeiro;  
III - reservada a lei complementar;  
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e 
pendente de sanção ou veto do Presidente da República.  
§ 2º Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, 
exceto os previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos 
no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o 
último dia daquele em que foi editada.  
§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 
perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no 
prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual 
período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, 
as relações jurídicas delas decorrentes.  
§ 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da publicação da medida 
provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso 
Nacional.  
§ 5º A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o 
mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o 
atendimento de seus pressupostos constitucionais.  
§ 6º Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias 
contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, 
subseqüentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, 



 
 
 

ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais 
deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando.  
§ 7º Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida 
provisória que, no prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não 
tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.  
§ 8º As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos 
Deputados.  
§ 9º Caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as 
medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem 
apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das Casas do 
Congresso Nacional.  
§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida 
provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por 
decurso de prazo.  
§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta 
dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações 
jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua 
vigência conservar-se-ão por ela regidas.  
§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da 
medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja 
sancionado ou vetado o projeto.  

 
Consoante o tão citado autor (2004, p. 260-261), são as seguintes as 

modificações operadas: a) as medidas provisórias somente não poderiam tratar das 

matérias relacionadas no art. 62, § 1°, I e IV, da CF; b) até poderiam instituir tributos 

federais, com algumas poucas restrições; c) teriam validade de sessenta dias, 

ficando tal prazo suspenso durante os períodos de recesso do Congresso Nacional; 

d) possibilidade de prorrogação da eficácia por igual período; e) possibilidade de 

reedição na sessão legislativa subseqüente à em que tivessem sido rejeitadas ou 

perdido a eficácia por decurso de prazo; f) caso editadas até 11 de setembro de 

2001, continuariam valendo por prazo indeterminado, até que fossem revogadas por 

medidas provisórias posteriores ou até que houvesse deliberação definitiva do 

Congresso.  

Quanto à criação de tributos, regra geral, os mesmos só terão eficácia no 

exercício seguinte, caso a medida provisória instituidora seja convertida em lei até o 

último dia daquele em que foi editada, e, mesmo assim, atendendo ao lapso 

temporal de noventa dias consagrado no art. 150, II, “c” (princípio da não surpresa). 



 
 
 
A essa regra não se submetem os impostos sobre importação de produtos 

estrangeiros, o imposto sobre exportação de produtos nacionais ou nacionalizados, 

o imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre operações de crédito, 

câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários e os impostos 

extraordinários de guerra. 

É o que diz literalmente o texto reformulado. 

A análise da constitucionalidade da edição de medida provisória que institui 

ou majora tributo – objeto da presente monografia – será realizada segundo essa 

nova disposição trazida pela Emenda Constitucional n. 32/2001, nos termos dos 

capítulos seguintes. 

Por ora, tratar-se-á de questão relacionada ao tema, mas que não chega a 

ser o objeto específico deste estudo, relativa à proibição expressa contida no texto 

Maior de medida provisória abordar matéria sob reserva de lei complementar.   

 

1.3.1 Proibição constitucional de medida provisória cuidar de matéria reservada a lei 

complementar e suas implicações no âmbito tributário  

 

Com a nova redação do art. 62 da Constituição Federal de 1988, pode, ainda, 

a medida provisória versar sobre criação e majoração de tributos.  Exceção diz 

respeito aos empréstimos compulsórios (art. 148, da CF/88) e aos impostos 

residuais da União (art. 154, I, da CF/88), posto que os mesmos somente são 

instituíveis mediante lei complementar, cuja matéria não pode ser objeto de medida 

provisória, conforme art. 62, II, da CF/88, já visto anteriormente.  

Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos 
compulsórios: 
I – para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade 
pública, de guerra externa ou sua iminência; 



 
 
 

II – no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante 
interesse nacional, observado o disposto no artigo 150, III, b. 
Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo 
compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. 
 
Art. 154. A União poderá instituir: 
I – mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, 
desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de 
cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição; 
II – (omissis) 

 
Quanto a esse aspecto, existe divergência doutrinária. Contudo, a maioria 

dos juristas consente que a Constituição, tendo vedado expressamente a edição de 

medida provisória em matéria reservada a lei complementar, exclui de seu âmbito de 

incidência os empréstimos compulsórios, bem assim os impostos residuais da 

União.  

Roque Antônio Carrazza (2004, p. 274) admite que a instituição ou majoração 

de empréstimos compulsórios têm fundamento nos aspectos de relevância e 

urgência (estes regulados de maneira específica), externados em decorrência de 

calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência e de investimento público 

de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Mas não admite seja tal 

situação estatuída por medida provisória, porque tanto os empréstimos compulsórios 

quanto os impostos de competência residual da União somente podem ser criados 

ou aumentados mediante lei complementar, sendo este o único meio: 

Já a medida provisória é aprovável por maioria simples, uma vez que a 
Constituição nada dispôs em contrário; antes, limitou-se a exigir que o 
Congresso Nacional a converta em lei no prazo indicado no art. 62 (...), sob 
pena de perda da eficácia. Seria necessário um excepcional esforço de 
arranjo para se entender que, se a medida provisória tratar de assunto sob 
reserva de lei complementar, deverá ser aprovada, pelo Congresso 
Nacional, por maioria absoluta do voto de seus membros. 
 
Muito bem, se o Presidente da República criar ou aumentar empréstimos 
compulsórios ou impostos residuais da União por meio de medidas 
provisórias, cairá por terra o objetivo da Constituição Federal de exigir que 
estes tributos sejam aprovados pela maioria absoluta dos congressistas. 
Tais medidas provisórias ‘criariam’ ou ‘aumentariam’ empréstimos 
compulsórios e impostos residuais da União sem observância dos ditames 
do art. 69 da Lei Maior.  



 
 
 

 
No mesmo diapasão, Leandro Paulsen (2003, p. 179-180) enfoca a 

perspectiva de que as medidas provisórias têm força de lei ordinária, não de lei 

complementar: 

As Medidas Provisórias têm força de lei ordinária, de maneira que não 
podem ser usadas para casos em que se exige lei complementar. Já 
afirmávamos isso nas edições anteriores, sendo que, agora, com a EC nº 
32/2001, há previsão expressa no art. 62, § 1º, inciso III, da CF: “§ 1º É 
vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: III – reservada a lei 
complementar;” Ou seja, nada mudou, mas, agora, há vedação 
constitucional expressa. 

 
Alexandre de Moraes (2003, p. 565-566), apesar de não enfrentar a matéria 

sob o enfoque tributário, assevera: 

No tocante à edição de medida provisória em matéria reservada à lei 
complementar, parece-nos que assiste razão a Marcelo Figueiredo e Leon 
Frejda Szklarowsky, que afirmam a impossibilidade dessa hipótese, uma 
vez que o legislador constituinte originário expressamente estabeleceu 
uma reserva de competência à edição de lei complementar, a ser 
deliberada por maioria absoluta dos membros de ambas as Casas 
Legislativas, incompatível, pois, com a unipessoalidade na edição de 
medidas provisórias. Além disso, como afirma Marco Aurélio Greco, o “art. 
62 prevê a conversão da medida provisória em lei e não em lei 
complementar”. 

 
Luciano Amaro corrobora (2004, p. 170): 

As medidas provisórias têm força de lei ordinária, não lhes competindo 
matérias que reclamem outros tipos normativos, como a lei complementar, 
insuscetível de substituição pela medida provisória. A Emenda n. 32 deixou 
expressa essa vedação (na nova redação dada ao art. 62, § 1º, III). 

 
O mesmo autor (2004, p. 171) ainda colaciona que Eduardo Moreira, Celso 

Ribeiro Bastos, Sacha Calmon Navarro e Hugo de Brito Machado somente admitem 

medidas provisórias em matéria tributária para a instituição de impostos 

extraordinários de guerra e empréstimos compulsórios de calamidade pública e 

guerra externa.  



 
 
 

Assim, contrariam referidos estudiosos o posicionamento prevalecente entre 

os juristas de que medida provisória não pode cuidar de matéria reservada a lei 

complementar, ao admitirem essa possibilidade em relação aos empréstimos 

compulsórios decorrentes de calamidade pública e guerra externa. 

De fato, Sacha Calmon entende que, mesmo prevendo a Constituição 

Federal de 1988 lei complementar para a criação de empréstimos compulsórios, por 

terem os mesmos como fatos geradores situações de extrema relevância e urgência 

(pressupostos das medidas provisórias), será possível a edição de referidas 

espécies normativas para sua criação, desde que em recesso o Congresso 

Nacional, o que faz nos seguintes termos (2005, p. 250): 

Pois bem, com espeque na relevância e na urgência é que deduzimos o 
cabimento de medidas provisórias em sede de tributação em apenas dois 
casos, estando em recesso o Congresso Nacional. Friso: estando em 
recesso o Congresso Nacional:  
 
A) criação de impostos extraordinários de guerra;  
B) instituição de empréstimos compulsórios de emergência (guerra, sua 
iminência e calamidade pública).  
 
Sim, porque para os compulsórios prevê a Constituição lei complementar e 
para os extraordinários, lei federal, leis que podem ser aprovadas em 
regime de urgência, através de vários instrumentos regimentais. 

 
Pelo menos era esse o pensamento de Hugo de Brito Machado (Temas de 

Direito Tributário II, RT, 1994, p. 19) antes do advento de tão aludida emenda: 

Destaque-se que a medida provisória pode tratar de matéria reservada ao 
campo da lei complementar. Se isso ocorre, tal medida provisória só 
poderá ser aprovada pelo Congresso Nacional com observância do 
quorum especial necessário para a aprovação das leis complementares. 

 
Apesar do argumento de que a relevância e urgência existentes em 

determinadas situações, como guerra ou sua iminência, ou mesmo calamidade 

pública, tornariam admissível a criação de empréstimos compulsórios por meio de 

medida provisória, tal não é possível. 



 
 
 

Primeiramente, porque interpretação em sentido contrário levaria a uma 

terrível contradição.  O texto constitucional é expresso ao estabelecer que medida 

provisória tem força de lei, ao mesmo tempo em que veda a utilização de medida 

provisória em matéria reservada a lei complementar, o que significa, a contrario 

sensu, que a Carta Política se referiu, em seu caput, a lei ordinária. Ademais, 

medida provisória é aprovada por maioria simples, posto não constar disposição em 

contrário. 

Segundo porque, como será analisado no decorrer do corrente estudo, 

existem outros mecanismos constitucionais que atendem ao caráter urgente e 

relevante de certos casos, onde há necessidade de criação de tributo, sem que se 

infrinja a letra da Lei Maior forçando-se uma situação insustentável de medida 

provisória versando sobre matéria reservada a lei complementar. 

Ademais, o constituinte criou essa espécie normativa de quorum qualificado 

justamente para tratar de matérias mais relevantes, em que a simples deliberação 

por maioria simples seria insuficiente. No caso dos empréstimos compulsórios por 

motivo de guerra ou calamidade pública, atento à questão da emergência, liberou-os 

da necessidade de submissão ao princípio da anterioridade, podendo os mesmos 

ser cobrados no mesmo exercício financeiro em que haja sida publicada a sua lei 

genitora.1 

Tampouco merece guarida o argumento de que poderia sim medida 

provisória tratar de matéria destinada a lei complementar, contanto que fosse 

submetida ao quorum de maioria absoluta previsto para esta última.  Nesse ponto, 

                                                 
1 Sobre o tema empréstimos compulsórios e sua não submissão ao princípio da anterioridade, ver 
Sacha Calmon Navarro, Empréstimos Compulsórios – Competência – Regime Jurídico, in Curso de 
Direito Tributário Brasileiro, p. 130 e ss.   



 
 
 
salutar a citação de Roque Antonio Carrazza a respeito do posicionamento de Paulo 

de Barros Carvalho (2004, p. 274): 

Paulo de Barros Carvalho, analisando sistematicamente o processo 
legislativo traçado pela Constituição, demonstra, com argumentos de peso, 
que a medida provisória não pode tratar de assuntos reservados à lei 
complementar. Se o fizer, será inconstitucional e não se converterá em lei 
complementar, ainda que aprovada pela maioria absoluta dos 
congressistas. Outro entendimento faria com que “o precário, excepcional 
e discutido instrumento que é a medida provisória” (Curso..., cit., 4ª ed., p. 
56) subvertesse todo o processo legislativo e abrisse espaço, até, à 
introdução  de emendas constitucionais “mediante a iniciativa de medidas 
provisórias que viessem a ser acolhidas pelo sufrágio de três quintos de 
membros das Casas do Congresso, em dois turnos de votação, consoante 
requer o art. 60, § 2º, da Constituição Federal” (ob. Cit., p. 57) 

 
O Tribunal Supremo nunca enfrentou a matéria de forma direta, posto não se 

ter notícia de medida provisória versando sobre tema dessa espécie normativa. Na 

ADIN 295-3, o Ministro Paulo Brossard entendeu não ser tal prática viável, ao 

argumento de que não seria lícito haver delegação legislativa em matéria reservada 

à lei complementar, com dobradas razões não podendo ser editada por medida 

provisória.2 

Também no julgamento de medida liminar na ADIN nº 1.516 (STF – Pleno – 

Adin nº 1.516-8 – medida liminar – Rel. Min. Sydney Sanches, Diário da Justiça, 

Seção I, 13 ago. 1999, p. 3), resta evidente sua posição: 

Embora válido o argumento de que M.P. não pode tratar de matéria 
submetida pela Constituição Federal a Lei Complementar, é de se 
considerar que, no caso, a Constituição Federal não exige Lei 
Complementar para alterações no Código Florestal, ao menos as 
concernentes à Floresta Amazônica. 

    
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Disponível no site: www.stf.gov.br 



 
 
 

2 O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E OS 

PRINCÍPIOS NORTEADORES DA TRIBUTAÇÃO 

 

O art. 1º da Constituição Federal de 1988 estatui que a República Federativa 

do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito. 

Art. 1.º 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: 
(...) 

 
O Estado Democrático de Direito não se resume à simples junção dos 

conceitos de Estado de Direito e de Estado Democrático. Traduz uma nova 

dimensão, através da reunião dos princípios de ambos, incorporando, no dizer de 

José Afonso da Silva (1993, p. 108), “um componente revolucionário de 

transformação do status quo”.  

O Estado de Direito, em sua concepção liberal, tem as seguintes 

características, ainda segundo o mesmo autor (1993, p. 103): 1) submissão à lei, 

entendida esta como ato formal emanado do Poder Legislativo, composto de 

representantes do povo/cidadão; 2) separação e autonomia harmônica dos poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, sendo a cada um destinada função específica: ao 

primeiro, legislar, ao segundo, aplicar as leis, e, ao terceiro, dirimir os conflitos 

decorrentes de tal aplicação; 3) declaração e garantia dos direitos individuais. Vale 

dizer, o Poder Público é limitado pelas normas que cria, via Poder Legislativo, 

subordinado que está à ordem jurídica, atuando, ao mesmo tempo, como autor e 

sujeito de direito. Em sua concepção social, o Estado de Direito visa a instituir uma 

situação de bem-estar geral garantidora da promoção do homem. 



 
 
 

O Estado Democrático fundamenta-se no princípio da soberania do povo, que 

quer dizer efetiva participação popular na gerência da res publica, em que o princípio 

democrático se realizaria como garantia geral dos direitos fundamentais do homem. 

Estado Democrático de Direito seria, pois, a confluência desses dois 

conceitos, de sorte a configurar um verdadeiro Estado de Legitimidade Justa ou 

Estado de Justiça Material, com base em uma sociedade dita democrática, com 

efetiva participação do povo nas questões públicas. É dizer, sua função primordial é 

realizar a justiça social através da superação das desigualdades sociais e regionais, 

ante a edificação de um regime democrático. E, dir-se-ia mais, não há Estado 

Democrático de Direito sem o reconhecimento dos direitos e liberdades 

fundamentais do homem na Constituição, insuperáveis por normas de inferior 

escalão. É que as disposições legais, de modo intangível, devem seguir os ditames 

norteadores estabelecidos pela Carta Política, onde retiram seu fundamento de 

validade. 

Nosso Texto Maior, no discurso de José Afonso da Silva (1993, p. 109): 

(...) não promete a transição para o socialismo com o Estado Democrático 
de Direito, mas abre as perspectivas de realização social profunda pela 
prática dos direitos sociais que ela inscreve e pelo exercício dos 
instrumentos que oferece à cidadania e que possibilita concretizar as 
exigências de um Estado de justiça social, fundado na dignidade da pessoa 
humana. 

 
Os princípios norteadores desse Estado Democrático de Direito são os 

seguintes: 1) princípio da constitucionalidade; 2) princípio democrático; 3) sistema de 

direitos fundamentais; 4) princípio da justiça social; 5) princípio da igualdade; 6) 

princípio da divisão de poderes e da independência do juiz; 7) princípio da legalidade 

e 8) princípio da segurança jurídica. 



 
 
 

No que tange à tributação, destacamos três desses princípios, porque 

sustentáculos do sistema tributário nacional brasileiro: 1) o princípio da legalidade; 2) 

o princípio da segurança jurídica e 3) o princípio da justiça social.  

 

2.1 O princípio da legalidade 

 

2.1.1 Conceito 

 

O princípio da legalidade é princípio fundante do Estado Democrático de 

Direito, posto que este se subordina ao império da lei/constituição, naquilo que se 

convencionou chamar de legalidade democrática. 

Superada a concepção liberal, tem-se hoje o princípio da legalidade não só 

com referência na lei formal (ato normativo geral, abstrato e obrigatório), mas na 

condição de preceito regulamentador fundamental, gerado conforme procedimento 

constitucional qualificado. E, ainda, como fonte de realização da igualdade e da 

justiça, cujo fim último se afirma na busca da superação das desigualdades sociais. 

De se ressaltar que atualmente vivenciamos o Estado de Constituição, de onde 

emana a supremacia da Carta Regente, com destaque para o princípio da 

constitucionalidade, em que já não é suficiente a conformidade apenas com a lei, 

mas com a Constituição em sua integralidade (lêia-se: e todos os seus princípios), 

tanto que existe o controle de constitucionalidade das leis.  

José Afonso da Silva (1993, p. 110):  

A lei é efetivamente o ato oficial de maior realce na vida política. Ato de 
decisão política por excelência, é por meio dela, enquanto emanada da 
atuação da vontade popular, que o poder estatal propicia ao viver social 
modos predeterminados de conduta, de maneira que os membros da 
sociedade saibam, de antemão, como guiar-se na realização de seus 
interesses. 



 
 
 

 
O princípio da legalidade está previsto de forma genérica no art. 5º, II, da 

Constituição Federal de 1988, no rol dos direitos individuais, projetando-se sobre 

todos os ramos do Direito, não só o Tributário. É a conhecida legalidade geral: 

 

Art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros  residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
I – omissis; 
II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 
em virtude de lei; 
(...) 

 
Esse preceito deve ser apreendido no sentido de que toda a atividade estatal 

está submetida à lei, esta como manifestação da vontade geral, segundo o regime 

de separação de poderes e consoante o processo legislativo constitucionalmente 

estabelecido. Assim é que o Poder Público não pode exigir qualquer ação ou 

omissão do particular que importe restrições às suas atividades, sem que haja 

embasamento legal. 

O princípio da legalidade garante ampla discussão acerca dos projetos 

veiculadores de normas genéricas, abstratas e vinculantes, com a possibilidade de 

críticas, sugestões e fiscalização de nossos legítimos representantes. Resulta, em 

última instância, numa forma de garantia de segurança aos cidadãos e a terceiros 

face ao Poder Público, evitando surpresas e arbitrariedades. 

Roque Antonio Carrazza diz (2004, p. 225):  

Também no Brasil, só a lei pode compelir as pessoas a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa. Detalhando, só a ela é dado definir delitos e penas, 
impor deveres administrativos, determinar tributos (ou seja, as importâncias 
em dinheiro que os contribuintes deverão desembolsar para fazerem frente 
às despesas da coletividade) etc. 

 



 
 
 

Fazendo-se uma análise sistêmica, chega-se à conclusão de que se trata de 

lei como produto da função primordial do Poder Legislativo, consoante as normas de 

repartição de competências. Isso porque é desse Poder a incumbência de legislar 

sobre questões gerais e ordinárias, e, pois, inovar na ordem jurídica. 

Referido princípio tem duas facetas. Em relação ao indivíduo, este pode fazer 

tudo o que a lei não proíbe, a teor do brocardo: cuique facere licet nisi quid iuri 

prohibitur. Quanto à Administração Pública, esta só pode fazer o que a lei lhe 

permite, na esteira do brocardo prohibita intelliguntur quod non permissum. 

Alguns doutrinadores diferenciam o princípio da legalidade do princípio da 

reserva legal. Dentre eles destacamos José Afonso da Silva e Alexandre de Moraes. 

Entendem que o princípio da legalidade é mais amplo, geral e abstrato, consistindo 

na submissão e no respeito à lei, ou à atuação dentro do campo estabelecido pelo 

legislador. Já o princípio da reserva legal, mais restrito e concreto, significa que a 

regulamentação de dadas matérias deve necessariamente ser feita por meio de lei 

formal, entendendo-se esta como ato legislativo emanado do Congresso Nacional e 

elaborado de conformidade com o processo legislativo constitucional.3  

 

 

 

 

2.1.2 O princípio da legalidade e a tributação 

 

                                                 
3 Para maiores detalhes sobre a diferenciação ver José Afonso da Silva, Curso de Direito 
Constitucional Positivo. São Paulo: 1993, p. 368-370 e Alexandre de Moraes, Direito Constitucional. 
São Paulo: 2003, p. 69-71  



 
 
 

Apenas com base no já mencionado art. 5º, II, poder-se-ia dizer que, tratando-

se de uma restrição ao cidadão, a obrigação de pagar tributo ou o cumprimento de 

um dever instrumental tributário apenas tem legitimidade se fulcrada em lei emanada 

da pessoa política competente.  

De qualquer forma, interessa analisar o princípio da legalidade em relação à 

tributação. Nesse campo, tem-se manifestação específica de tal princípio (o 

constituinte houve por bem reforçar a garantia) no art. 150, I, da Constituição Federal 

de 1988, inserto no capítulo dedicado ao Sistema Tributário Nacional, na seção das 

Limitações ao Poder de Tributar:  

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
(...)  

 
A legalidade tributária (nullum tributum sine lege), para aqueles que fazem a 

distinção entre princípio da legalidade e princípio da reserva legal, é um 

desdobramento deste último. De fato, trata-se de uma reserva absoluta da lei. Nesse 

diapasão, Leandro Paulsen (2003, p. 164): 

A legalidade tributária, em verdade, é específica e de maior rigor que a 
legalidade geral. A legalidade tributária, estampada no art. 150, I, da CF e 
interpretada em consonância com outros artigos constitucionais que lhe 
revelam o sentido, como o art. 153, § 1º, implica a reserva absoluta de lei, 
de modo que a instituição dos tributos se dê não apenas com base legal, 
mas diretamente através da lei, cabendo ao legislador, necessariamente, 
definir todos os elementos necessários à incidência da norma de modo a 
gerar a obrigação tributária.   

 
Realmente, fazendo-se uma análise sistêmica dos dispositivos da 

Constituição, chega-se à conclusão de que seu art. 150, I, reporta-se à legalidade 

estrita, absoluta ou à reserva legal. Se o constituinte tivesse a intenção de 



 
 
 
considerar a legalidade geral ou relativa, não haveria necessidade do disposto no 

art. 153, § 1º, porque os atos normativos do Executivo nela se incluem. 

Art. 153. omissis 
§ 1º. É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites 
estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos 
incisos I, II, IV e V. 

 
Ante o § 1º, do art. 153, da Constituição Federal de 1988, Roque Antônio 

Carrazza conclui pela impossibilidade de criação ou majoração do impostos 

previstos nos incisos I, II, IV e V do aludido artigo (imposto sobre importação de 

produtos estrangeiros, de exportação, de produtos industrializados e sobre 

operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários) 

por meio de medida provisória, sob o argumento de que outra interpretação 

esvaziaria a faculdade contida no art. 153, § 1º, da CF/88, a saber (2004, p. 270): 

Muito bem, se ao Presidente da República fosse dado, com apoio no art. 
62 da Carta Suprema, criar ou aumentar qualquer destes impostos, o § 1º 
do art. 153 deste Diploma perderia a razão jurídica de existir. Não teria o 
menor sentido autorizar o Presidente da República a, “atendidas as 
condições e os limites da lei”, alterar as alíquotas destes quatro impostos 
federais se ele, por meio de medidas provisórias, pudesse criá-los ou 
aumentá-los, desde que presentes os requisitos da relevância e da 
urgência. 
 
Com verdade, a urgência e a relevância, em relação a estes impostos, 
levaram o constituinte a permitir que o Executivo venha a aumentá-los, 
dentro dos limites legais, sem qualquer reexame, por parte do Legislativo. 
Não, porém, a ponto de permitir que os criasse ou aumentasse, por meio 
de medidas provisórias. 

 
Saliente-se que a exceção ao principío da legalidade nos casos acima 

mencionados ocorre em virtude da extrafiscalidade desses impostos, o que resulta 

na necessidade de sua rápida manipulação, com implicações econômicas, com a 

ressalva, todavia, de que a ação do Chefe do Executivo restringir-se-á aos limites 

legalmente estabelecidos. 

Para Hamilton Dias de Souza (1998, p. 8): 



 
 
 

De todos os princípios constitucionais erigidos como garantia fundamental 
do contribuinte, o mais importante é o da legalidade da tributação, previsto 
no art. 150, I. Resulta de velha tradição do constitucionalismo, segundo a 
qual o tributo não pode ser instituído sem autorização do povo através de 
seus representantes, de tal sorte que só a lei emanada do nível de governo 
competente pode criar tributo. 

 
De fato, a criação e a majoração de tributos devem-se dar não somente com 

base legal, mas de forma direta por lei, competindo ao legislador discriminar os 

elementos constitutivos da obrigação tributária. Em outras palavras, não basta que o 

tributo seja criado ou instituído por lei, sendo de indisfarçável necessidade que todos 

os seus aspectos estejam presentes em diploma legal, tais como: hipótese de 

incidência, fato jurídico tributário imponível, sujeitos ativo e passivo, base de cálculo, 

alíquota, forma de lançamento e extinção, creditamentos, etc. Não sendo assim, 

configurada estará a ilegalidade por omissão ou, ainda, a inconstitucionalidade de 

qualquer outro ato administrativo que discipline matéria de estrita observância legal, 

como são os aspectos da norma tributária. 

Não é à toa que, nesse ponto, o Direito Tributário se assemelha bastante ao 

Direito Penal, em virtude justamente do princípio da tipicidade cerrada que norteia os 

dois ramos jurídicos, dando ensejo à idéia de tipo fechado. Entende-se por tipicidade 

cerrada a premência de precisa subsunção entre o fato ocorrido e a determinação 

legal expressa de que aquele mesmo fato é juridicamente hábil a produzir o 

nascimento de uma obrigação tributária, como ocorre na esfera criminal, 

evidentemente com suas peculiaridades. 

André Murilo Parente Nogueira4 cita Geraldo Ataliba5: 

A figura típica penal constitui-se num conceito legal, da mesma forma que a 
hipótese de incidência. A figura legal do crime é a mera descrição legal, 

                                                 
4 As medidas provisórias e os tributos, in Âmbito Jurídico, Rio Grande, 22, 31/08/2005 [Internet], 
disponível em http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php? 
5 Hipótese de incidência tributária. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 59. 



 
 
 

simples conceito legal hipotético. Há crime in concretu, se e quando 
alguém pratica ato descrio abstratamente na lei. 
 
A h.i. (hipótese de incidência) tributária é a hipótese da lei tributária. É a 
descrição genérica e abstrata de um fato. É a conceituação (conceito legal) 
de um fato: mero desenho contido num ato legislativo. 

 
E termina com as palavras de Misabel de Abreu Machado Derzi6:  

A legalidade estrita, a segurança jurídica, a uniformidade e a praticidade 
determinam a tendência conceitual prevalente no Direito Tributário. 
 
Além desses princípios citados, a repartição constitucional do poder 
tributário, assentada, sobretudo, na competência privativa tem como 
pressuposto antes a forma de racionar por conceitos fechados do que por 
tipos. 
 
Os tributos são objeto de uma enumeração exaustiva de modo que aquilo 
que não está na lei, inexiste juridicamente. 
(...) 
 
Não se admitem as ordens de estrutura flexível, graduável e de 
características renunciáveis que são os tipos. Esses, por sua vez, levariam 
à aceitação das formas mistas ou novas, deduzidas e descobertas, 
implicitamente, no ordenamento ou criadas, no tráfego jurídico, pela prática 
administrativa, segundo as necessidades do Tesouro, o que se chocaria 
com os princípios vigorantes no sistema tributário.  

 
No plano infraconstitucional, o princípio da legalidade se manifesta no art. 3º 

do Código Tributário Nacional: 

Art. 3º. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo 
valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, 
instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 
vinculada. 

 
Mais adiante, especifica referido Código: 

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 
 
I – a instituição de tributos, ou a sua extinção; 
II – a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos 
arts. 21, 26, 39, 57 e 65; 
(...) 

 

                                                 
6 Direito tributário, direito penal e tipo. São Paulo: RT, 1988, p. 248. 



 
 
 

Ressalte-se que os artigos 21, 26, 39, 57 e 65 a que se refere o art. 97, II, do 

CTN, dispõem poder o Executivo, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, 

alterar as alíquotas ou as bases de cálculo de alguns impostos, a fim de ajustá-los 

aos objetivos da política monetária.7  

Continuando, o constituinte houve por bem reforçar o princípio da legalidade 

no que pertine à instituição e majoração de tributos porque estes constituem 

restrição imposta pelo Poder Público aos direitos fundamentais de liberdade, 

patrimônio e propriedade dos particulares. É por isso que reservou tal matéria à lei 

em sentido formal e material, porque esta é ato normativo geral e abstrato, emanado 

do Poder Legislativo, que, por sua vez, é formado por representantes eleitos pelo 

povo, externando, de certa forma, a sua vontade, na tentativa de regular a vida em 

sociedade, na busca incessante do bem comum. 

  

2.1.3 A natureza da medida provisória e o princípio da legalidade tributária  

 

Alguns estudiosos, tendo em vista a localização da medida provisória no 

artigo 59 da Constituição Federal de 1988, que cuida do processo legislativo, tratam-

na como se ato legislativo fosse. Podemos citar: Eros Roberto Grau8, Ives Gandra 

da Silva Martins9, Eduardo Marcial Ferreira Jardim10 e José Celso de Melo Filho11. 

Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: 
I – emendas à Constituição; 
II – leis complementares; 
III – leis ordinárias; 

                                                 
7 Não se abordará o tema, por não ser objeto do presente trabalho. 
8 Medidas provisórias na Constituição Federal de 1988. Revista dos Tribunais n. 658,. São Paulo: RT, 
ago. 1990, p. 241) 
9 Medidas Provisórias e o Direito Tributário. Repertório IOB de Jurisprudência – Tributário e 
Constitucional, n. 19, São Paulo: IOB, out. 1990, p. 32 
10 Manual de Direito Financeiro e Tributário. 5ª ed., São Paulo: Saraiva, 2000, p. 13 
11 Considerações sobre as medidas provisórias. Revista da Procuradoria Geral do Estado de São 
Paulo, n. 33, São Paulo: Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, jun. 1990, p. 203 



 
 
 

IV – leis delegadas; 
V – medidas provisórias; 
VI – decretos legislativos; 
VII – resoluções. 
Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, 
alteração e consolidação da lei.  

 
Esse posicionamento, contudo, não pode prosperar em face da própria 

Constituição Federal, que estabelece que medida provisória tem força de lei, o que 

implica dizer que não se trata de lei (pelo menos em seu sentido normativo e 

material), mas de ato que se assemelha ao ato legislativo nesse aspecto. E mais, se 

a medida provisória deverá ser convertida em lei, é porque esta, antes da conversão, 

não era lei. Veja-se: 

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República 
poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las 
de imediato ao Congresso Nacional.   
(...) 
§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 
perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no 
prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual 
período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, 
as relações jurídicas delas decorrentes. 
(...) 

 

Com esteio em Américo Masset Lacombe (1997, p. 116):  

São, portanto, as medidas provisórias atos de governo, que se distinguem 
dos atos administrativos apenas por serem infraconstitucionais (e não 
infralegais) e por serem de conteúdo genérico e abstrato, além de 
possuírem, enquanto em vigor, força de lei. No mais, são equivalentes: 
possuem seus pressupostos, requisitos e aspectos, além de amplamente 
controláveis pelo Judiciário. 

 
Para Alexandre de Moraes (2003, p. 583):  

E medida provisória não é lei, mas espécie normativa excepcional, 
transitoriamente investida de “força de lei”. 

 
No mesmo sentido, Roque Antônio Carrazza (2004, p. 247):  



 
 
 

Inicialmente, queremos deixar marcado que medidas provisórias não são 
leis. São, sim, atos administrativos lato sensu, dotados de alguns atributos 
da lei, que o Presidente da República pode expedir em casos de relevância 
e urgência.  

 
Marco Aurélio Greco12, citado por André Murilo Parente Nogueira:  

Em suma, a CF no seu art. 62 autoriza o Presidente da República a praticar 
um ato, de natureza administrativa (pois corresponde à aplicação dos 
princípios maiores que regem o ordenamento constitucional), ao qual ela 
atribui força de lei, o que não seria possível se não houvesse tal previsão 
expressa. 

 
De fato, medida provisória não é lei em sentido formal e material, mas ato 

normativo do Poder Executivo, de natureza sui generis, porque com força, apesar de 

transitória, de lei, como quer a Carta Regente. Também ato político criado para ser 

usado em situações excepcionais de relevância e urgência, que somente adquirirá o 

status de lei se ao final aprovada pelo Congresso Nacional. 

Em sendo assim, por exigir a Constituição Federal, conforme amplamente 

visto acima, lei em sentido formal e material para criar ou majorar tributo, conclui-se 

pelo não cabimento de medida provisória em tal situação.  

Nesse ponto, a Emenda Constitucional n. 32/2001, ao inserir no Texto 

Supremo essa possibilidade, eivou-se de inconstitucionalidade, por contrariar 

princípio anteriormente estabelecido pelo constituinte originário, qual seja, o tão 

afirmado princípio da legalidade tributária.  

O entendimento ora esposado secunda-se em vários doutrinadores de 

renome. 

Sacha Calmon, por exemplo, leciona (2005, p. 253):  

Mas o princípio da legalidade vai além e proíbe a delegação, pois de nada 
adiantaria, já descontadas as exceções, a Constituição reservar à lei o trato 
de determinada matéria se, depois, o legislador, fazendo dela tabula rasa, 

                                                 
12 Medidas provisórias. São Paulo: RT, 1991, p. 16. 



 
 
 

delegasse o seu manejo ao administrador. Seria o dito pelo não dito. A 
Constituição obriga o legislador a consentir a tributação. A competência 
legislativa em sede de tributação é indelegável. Esta é razão pela qual, 
ocorrendo a delegação, surge a eiva de inconstitucionalidade. Ora, 
indelegável a competência legislativa para manejar tributos conforme a Lei 
Maior, o uso de medida provisória na espécie caracteriza invasão de 
competência, intolerada pela Constituição. O Judiciário, todavia, 
contemporiza, concilia. 

 
Roque Antônio Carrazza é incisivo (2004, p. 268): 

Sobremais, o art. 150, I, da Constituição Federal exige que os tributos 
venham criados ou aumentados por meio de lei. Ora, a medida provisória 
não é lei; só se transforma em lei quando ratificada pelo Congresso 
Nacional. Não pode, pois, produzir efeitos que a Constituição reservou à lei 
e, ainda assim, observado o princípio da anterioridade. 

 
Citando jurisprudência pertinente, Alexandre de Moraes (2003, p. 563): 

No mesmo sentido, pronunciamento do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo afirmou que “o artigo 150, inciso I, da Constituição 
Federal, veda com força de garantia dada ao contribuinte, à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar tributo 
sem lei anterior que o estabeleça e, no inciso III, veda a cobrança de 
tributos, item a, em relação aos fatos geradores ocorridos antes do início 
da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Não se dispensa, 
pois, ao tributo a reserva legal, o princípio da legalidade, que não poderia 
abranger a medida provisória, que não é lei, ainda que se equipare à 
mesma, até pela diversidade quanto ao âmbito de iniciativa e de processo 
legislativo”. 13 
 
Conclui-se, portanto, como Roque Carrazza, que em relação aos tributos 
submetidos ao princípio da anterioridade, as medidas provisórias 
inequivocamente não os podem criar ou aumentar. 

 
Não se pode deixar, contudo, de colacionar os posicionamentos em contrário, 

inclusive da Corte Suprema, cujo entendimento já resta pacificado. 

Luciano Amaro, apesar de não nutrir simpatia por medidas provisórias, 

considerando mesmo que a Carta Regente deveria afastá-las do campo do Direito 

Tributário, não vê ofensa ao princípio da legalidade na sua utilização para instituir ou 

aumentar tributos. Reportando-se ao argumento levantado por muitos de que a 

                                                 
13 TJ/SP – Adin nº 11.643-0/0 



 
 
 
Constituição exige lei para a criação de tributos e, por isso, não admitiria a medida 

provisória, que não é lei, colaciona (2004, p. 172): 

Este último argumento, à primeira vista, impressiona. Aceitá-lo, porém, 
implicaria negar à medida provisória ingerência em toda e qualquer 
matéria; se ninguém pode ser obrigado a fazer ou não fazer alguma coisa 
senão em virtude de lei, jamais alguém poderia ser obrigado a coisa 
alguma por medida provisória (pois esta não é lei). Parece claro que, onde 
a Constituição fala em lei, não seria lógico que se previsse, a cada passo, a 
alternativa: “lei ou medida provisória”. Basta falar-se em “lei”, pois, no art. 
62, a Constituição estabelece que a medida provisória tem força de lei. 
Trata-se de equiparação de eficácia ditada pela Constituição, que não 
pode, portanto, ser contraditada, a pretexto de que essa equiparação não 
foi repetida a cada matéria para a qual a Constituição exige lei.  

 
Leandro Paulsen também aceita o uso de medida provisória para criar e 

majorar tributos (2003, p. 176): 

Não há restrição ao uso de medidas provisórias em matéria tributária. 
Ainda que, após a EC nº 32, haja limitações temáticas à edição de medidas 
provisórias (art. 62, § 1°, da CF), tal como ocorri a com o antigo Decreto-Lei, 
tais limitações não atingem a área tributária. 

 
Como visto em capítulo anterior, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o 

entendimento no sentido de que a medida provisória, por ter força de lei, é meio 

idôneo para instituir tributo. Adiante, alguns julgados: 

EMENTA: I. Medida provisória: força de lei: idoneidade para instituir tributo, 
inclusive conrtribuição social (PIS).  
(...)14  

  

Tendo força de lei, é meio hábil, a medida provisória, para instituir tributos, 
e contribuições sociais, a exemplo do que já sucedia com os decretos-leis 
do regime ultrapassado como sempre esta Corte entendeu.15  

 

                                                 
14 STF, 1ª T., v.u., Rex 234.463-7/MG, rel. Min. Sepúlveda Pertence, nov/1999, DJU nº 30-E de 
11.02.2000 p. 32  
15 excerto do voto condutor do Min. Octávio Gallotti no julgamento da ADIn 1.417-0/DF liminar, pelo 
Plenário do STF, mar/1996 
 
 
 



 
 
 

A despeito de todas as colocações, inclusive da Corte Suprema, reitere-se, 

por tudo o quanto foi dito em relação ao princípio da legalidade e suas implicações 

na seara tributária, é que se chega à conclusão da total impossibilidade de medida 

provisória criar ou majorar tributos. 

 

2.2 Os princípios da segurança jurídica e da justiç a 

 

2.2.1 Conceito 

 

O princípio da segurança jurídica condiz com o sentimento da sociedade de 

previsibilidade dos efeitos jurídicos decorrentes das regulamentações das condutas. 

Isso para que os particulares possam planejar suas vidas, já sabedores dos efeitos 

que advirão de seus comportamentos, sem que sejam pegues de surpresa.  

Tal princípio deve ser entendido sob dois prismas temporais: em relação ao 

passado e ao futuro. Quanto ao primeiro, como garantia do primado da certeza do 

tratamento legal de fatos já ocorridos e consumados, ensejadores dos denominados 

direitos adquiridos, bem assim para proteger a coisa julgada, alcançável por meio da 

aplicação de outro princípio, o da irretroatividade. Quanto ao segundo, pronuncia-se 

Paulo de Barros de Carvalho (2000, p. 147-148): 

No que aponta para o futuro, entretanto, muitos são os expedientes 
principiológicos necessários para que se possa falar na efetividade do 
primado da segurança jurídica. 

 
Nesse aspecto, função essencial cumpre o princípio da legalidade já 

dissecado anteriormente, garantindo aos cidadãos a certeza de que ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.  



 
 
 

De fato, o princípio da segurança jurídica significa que, dentro dos limites 

legais, os indivíduos são intocáveis física e materialmente (seu patrimônio), bem 

assim seus direitos adquiridos. 

O Estado existe para dar garantia jurídica de proteção aos particulares, por 

meio de normas, as quais, sendo obedecidas, propiciam, em última instância, 

harmonia na sociedade. 

Dentre tais normas, está a lei que exige o pagamento de tributo, como forma 

de arrecadação de divisas para que o Estado possa cumprir suas funções. Por se 

tratar de uma espécie de troca entre Poder Público e particular, em que este cede 

parte de suas liberdades, aquele somente pode estabelecer regras amplamente 

discutidas pelos legítimos representantes do povo.   

Quanto ao conceito de justiça, este ainda é por demais controverso. Mas o 

certo é que consiste em uma das mais importantes atividades estatais, devendo 

mesmo estar presente em todas as suas atuações. Como vimos acima, trata-se de 

um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Assim, não é suficiente a 

existência de norma positivada, mas imprescindível que ela seja justa, isto é, 

represente o interesse do povo a quem se dirige. A partir do momento em que 

determinada lei impuser ao particular modo de vida conflitante com os princípios 

fundamentais, será injusta. Por isso a necessidade basilar da comunhão dos 

princípios da legalidade, da segurança jurídica e da justiça, para que se vivencie 

realmente um Estado Democrático de Direito. 

No âmbito tributário, temos a denominada justiça fiscal. Isaque Marinho da 

Silva afiança16 :  

                                                 
16 O Estado de Direito e seus limites. Artigo disponível em: 
http://www.portaltributario.com.br/artigos/estadodedireito.htm 



 
 
 

Se o princípio da justiça se baseia nos conceitos acima e outros mais, o 
que diríamos da justiça fiscal ou tributária onde os patrimônios dos 
cidadãos estão em jogo? A compulsoriedade dos tributos não deve ser 
entendida como uma coação, mas como uma forma de contribuição feita 
por força de lei, ou seja, o contribuinte obriga-se a cumprir com seu dever 
de cidadão pagando tributos estatuídos em leis cuja norma tributária deve 
dizer a tipicidade do tributo, a materialidade, o aspecto temporal e 
quantitativo e, em se tratando de contribuição ou taxa, para que se destina 
tal tributo, cuja finalidade seja reverter no bem estar social do mesmo.  

 
2.2.2 Os princípios da segurança jurídica e da justiça em face das medidas 

provisórias como fonte de instituição e majoração de tributos  

 

Já aqui se percebe a total incompatibilidade de medida provisória como fonte 

de instituição e aumento de tributos com relação a referidos princípios. Em verdade, 

trata-se de ente normativo emanado não do Poder Legislativo, mas do Chefe do 

Governo (diga-se, em função atípica), dotado de precária vigência, podendo ter seus 

efeitos anulados se não transformada em lei.  

A criação ou mesmo o aumento de um tributo trazem conseqüências 

seriíssimas aos cidadãos/contribuintes, posto que sempre constituem ingerência 

patrimonial forçada. Para tanto, requer-se um mínimo de formalidade e 

previsibilidade que só a lei em sentido formal e material pode propiciar. 

Discorrendo sobre segurança jurídica em matéria tributária, José Afonso da 

Silva (1993, p. 386):  

Essa segurança realiza-se nas garantias consubstanciadas no art. 150: a) 
de que nenhum tributo será exigido nem aumentado senão em virtude de 
lei (inc. I); princípio da legalidade tributária, que já estudamos; b) de que 
não se instituirá tratamento desigual entre contribuintes (inc. II); c) de que 
nenhum tributo será cobrado em relação a fatos geradores ocorridos antes 
do início da vigência da lei que houver instituído ou aumentado nem no 
mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os 
instituiu ou aumentou (inc. III); d) de que não haverá tributo com efeito 
confiscatório (inc. IV). 

 
Tudo isso para garantir aos cidadãos que o Estado atue dentro de seus 

limites e que não transforme os tributos em medidas de confisco. 



 
 
 

No artigo “O Estado de Direito e seus limites”, Isaque Marinho da Silva:  

Com relação à segurança jurídica no direito tributário Eduardo Moreira 
(1994, pg. 22) foi feliz na sua afirmação: quando assim expressa “A criação 
e a exigência do pagamento do tributo é matéria de lei em sentido formal e 
material. Ampara-se na legítima aspiração da sociedade em conhecer, com 
antecedência, o ônus tributário que lhe será exigido – segurança jurídica”. 

 
Para preservar a segurança jurídica da sociedade, valor de indiscutível 

importância, é que se entende não ser possível a edição de medida provisória como 

fonte de criação e majoração de tributos. Ora, caso a medida provisória instituidora 

ou majoradora venha a ser rejeitada expressa ou tacitamente, surge a questão de 

como ficaria a situação do contribuinte que já pagou, e, ainda, se seria necessário 

aguardar posicionamento do Congresso Nacional via decreto-legislativo para se 

decidir sobre a restituição. Isso porque, uma vez rejeitada, a medida provisória perde 

seus efeitos desde sua edição.  Temerária, pois, a utilização de tais espécies 

normativas na seara tributária, por trazer manifesta insegurança aos particulares. 

 Na mesma linhagem, Roque Antônio Carrazza (2004, p. 268): 

Começamos por dizer que as medidas provisórias, embora produzam 
efeitos imediatos, assim que publicadas, fazem-no de modo reversível e, 
portanto, precário. Justamente por isso, não podem instituir tributos, já que 
o assunto vem presidido pelos princípios da segurança jurídica e da não-
surpresa. 

 
 Frise-se que o fato de existir determinada norma constitucional não significa 

de per si a presença de segurança jurídica, uma vez que é possível a edição de 

emenda constitucional eivada de inconstitucionalidade, como será visto em relação à 

EC nº 32/2001. Nesse sentido, importa ao valor segurança jurídica se a lei é justa e 

representativa da vontade popular, porque legalidade e justiça são partes essenciais 

ao princípio em comento. 



 
 
 

Intimamente relacionado com os princípios da legalidade e da segurança 

jurídica, o princípio da justiça não admite que tributos sejam criados e/ou majorados 

senão por espécie normativa que reflita a vontade do povo, o que, em verdade, não 

é o caso da medida provisória, editada por um Poder cuja função primordial não é 

legislar. Assim é que somente se terá justiça se tais ônus forem consentidos pelos 

membros do Legislativo, donde se presume a manifestação do interesse da 

população em geral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3 OS REQUISITOS DA RELEVÂNCIA E URGÊNCIA E A 

CRIAÇÃO E MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS POR MEDIDA 

PROVISÓRIA 

 

3.1 Conceito de relevância e urgência 

 

Primeiramente, convém que se disseque o sentido de relevância e urgência, 

frisando, desde logo, que os dois pressupostos devem estar presentes de forma 

conjunta, concomitante.  

Com espeque em Carraza (2004, p. 263): 

Assim, não é por qualquer motivo que elas podem ser validamente 
baixadas. Por igual modo, é insuficiente exista relevância ou urgência para 
que tais atos normativos sejam constitucionais. Para isto, é imprescindível 
que à relevância se some a urgência.  
 
Em suma, segundo a própria dicção constitucional, sem relevância e 
urgência não há cogitar de medidas provisórias. 

 
Questões relevantes e urgentes são aquelas que necessitam ser 

regulamentadas naquele determinado momento, de caráter institucional, 

relacionadas, por exemplo, aos princípios fundamentais, às cláusulas pétreas, etc., 

não existindo tempo razoável para se esperar a aprovação de lei ordinária, aí não se 

incluindo, todavia, as dificuldades momentâneas do Governo. 

Renato Bernardi17 cita Marco Aurélio Gerco18, que dá como exemplo de 

questão não relevante aquela que compete apenas a regulamentação por decreto, e 

de situação não urgente aquela em que a eficácia da disposição veiculada pela 

medida provisória só puder se materializar após um lapso temporal suficientemente 

                                                 
17 in Conflito de artigos – legalidade da medida provisória em matéria tributária 
18 In Medidas provisórias. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1991, p. 24 



 
 
 
amplo que permitiria a tramitação normal do processo legislativo, em alguma das 

formas disciplinadas pela Constituição.   

De fato, poder-se-ia pensar que a edição de lei ordinária é por demais 

morosa, daí a necessidade de medida provisória. Ocorre que a própria Carta Política 

instituiu, em seu art. 64, § 1º, o denominado processo legislativo sumário ou regime 

de urgência constitucional, em que é possível, a requerimento do Chefe do 

Executivo, a atribuição de regime de urgência a determinada lei: 

Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do 
Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal  e dos Tribunais 
Superiores terá início na Câmara dos Deputados. 
§ 1º. O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação 
de projetos de sua iniciativa. 
§ 2º. Se, no caso do § 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal 
não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente em 
até quarenta e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações 
legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo 
constitucional determinado, até que se ultime a votação. 
§ 3º. A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos 
Deputados  far-se-á no prazo de dez dias, observado quanto ao mais o 
disposto no parágrafo anterior. 
§ 4º. Os prazos do § 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso 
Nacional, nem se aplicam aos projetos de código. 

  
Da análise dos parágrafos do art. 64, chegamos à conclusão de que é 

possível a apreciação e aprovação de uma lei (formal e material) no prazo de cem 

dias. Seguindo o mencionado regime, o projeto de lei será submetido à apreciação 

pela Câmara dos Deputados e, a posteriori, pelo Senado Federal, no lapso de 

quarenta e cinco dias para cada Casa, totalizando-se noventa dias. Caso, porém, as 

respectivas Casas Legislativas não se manifestem em ditos prazos, o projeto será 

incluído na pauta do dia, com preferência sobre as demais deliberações, restando ao 

Congresso lapso final de mais dez dias para findar a votação. 

 



 
 
 

Do acima exposto, conclui-se, juntamente com Roque Antônio Carrazza 

(2004, p. 263), que: 

(...), em nosso direito positivo só há urgência se realmente não se puder 
aguardar cem dias para que uma lei venha aprovada, regulando o assunto. 
O Judiciário, em última análise, decidirá a respeito. 

 

 E com  André Murilo Parente Nogueira que19: 

(...) relevante e urgente é aquela matéria que não pode aguardar mais de 
cem dias para tornar-se lei, sendo esta a idéia constitucional a ser aplicada 
nas MP´s. 

 
 

3.2 Os requisitos da urgência e relevância em face da obediência ao 

princípio da anterioridade 

 

O art. 62, § 2º, da CF/88 assim dispõe: 

Art. 62. (omissis) 
§ 2º. Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, 
exceto os previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos 
no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o 
último dia daquele em que foi editada. 

 
Percebe-se aí uma limitação temporal proveniente do princípio da 

anterioridade tributária previsto no art. 150, III, alínea b, da CF/88, em conformidade 

com o qual a medida provisória instituidora ou majoradora de tributos, com ressalva 

às exceções previstas no próprio parágrafo 2º, somente entrarão em vigor no 

exercício financeiro seguinte. 

Saliente-se que, com o advento da Emenda Constitucional nº 42/2003, que 

acrescentou a alínea c ao inciso III, do art. 150, os tributos, em regra, passaram a se 

                                                 
19 In As medidas provisórias e os tributos. Artigo disponível em: http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=404#_ftnref20 



 
 
 
submeter, também, à chamada anterioridade nonagesimal ou qualificada, consoante 

a qual será vedada a cobrança de tributos antes de decorridos noventa dias da data 

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

É aí que entra a contradição. Se a medida provisória tributária se submete a 

tais princípios, de sorte a aguardar os lapsos fixados pelas regras do art. 150, inciso 

III, alienas b e c, da Carta Maior, não há sentido em veicular a matéria por medida 

provisória, sendo suficiente sua regulação por lei ordinária. A obediência ao princípio 

da anterioridade descaracteriza a relevância e urgência indispensáveis para a 

edição de uma medida provisória, transformando-a em veradeiro instrumento 

paralelo à leis ordinárias e à disposição do Chefe do Executivo, situação não 

tolerada em um Estado Democrático de Direito em que reina o princípio basilar da 

tripartição de poderes.  

O constituinte originário definitivamente não qualificou a criação ou majoração 

de tributos como questão urgente e relevante, posto que determinou a observância 

do princípio da anterioridade. 

As medidas provisórias foram instituídas justamente como forma de 

antecipação dos efeitos da lei em que se há de converter, ante a urgência e a 

relevância em questão. Se têm de observar o princípio da anterioridade quando do 

trato de matéria tributária, perde a sua essência, desfigurando-se a sua natureza. 

André Murilo Parente Nogueira20 percebe a incompatibilidade: 

Parece-nos pouco razoável admitir a medida provisória (relevante e 
urgente) se a mesma necessitará, inafastavelmente, de cumprir com as 
exigências dos princípios retro mencionados e antes já explicados, os 
quais, de per si, já afastando a idéia de urgência, desconfigurando, pois, o 
cabimento das medidas provisórias na esfera tributária. 

 
                                                 
20 In As medidas provisórias e os tributos. Artigo disponível em: http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=404#_ftnref20 



 
 
 

Roque Antônio Carrazza (2004, p. 269) entende que, sendo da natureza da 

medida provisória tornar-se eficaz de imediato, antes de sua conversão em lei, 

referido ente normativo não está apto a tratar da criação e majoração de tributos, 

ante o fato de estes se submeterem, em regra, ao princípio da anterioridade (art. 

150, II, b e c, da CF/88). Dissecando o assunto, comenta: 

Desenvolvendo um pouco a idéia, a esmagadora maioria dos tributos deve 
obedecer ao princípio da anterioridade. Reiteramos que a lei que cria ou 
aumenta tributos entra em vigor, no mais das vezes, num exercício 
financeiro, para só tornar-se eficaz no exercício financeiro seguinte. Segue-
se, assim, inexistir razão jurídica para criá-los ou aumentá-los por meio de 
medidas provisórias (pelo menos até que faltem menos de 45 dias para o 
término do exercício financeiro). Deveras, de nada adiantaria criar um 
tributo, digamos, no mês de julho, por meio de medida provisória, se ele só 
poderá ser exigido no próximo exercício financeiro, isto é, de pessoas que 
vierem a praticar o fato imponível a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. 
Onde, neste caso, a urgência a justificar a instituição do tributo? Haverá 
prazo mais do que suficiente para que seja votada uma lei ordinária, em 
regime de urgência.   

 
Conclui o festejado autor que, em razão do acima explanado, também os 

tributos submetidos ao princípio da anterioridade não podem ser instituídos ou 

majorados se existirem mais de quarenta e cinco dias até o fim do exercício 

financeiro.  

Prosseguindo (2004, p. 275), analisa a questão da constribuições sociais para 

custeio da seguridade social, sujeitas ao prazo previsto no art. 195, § 6º, da CF/88, 

que adia sua eficácia para noventa dias contados da data da publicação da lei 

instituidora ou majoradora. Utilizando o mesmo raciocínio, termina por esclarecer: 

Portanto, a urgência e a relevância, no que concerne às “contribuições 
sociais para a seguridade social”, são atendidas com a mencionada vacatio 
legis de 90 dias, e não com a edição de medidas provisórias.  

 
No  mesmo diapasão, Alexandre de Moraes (2003, p. 563): 

Por igual, na órbita tributária, a norma constitucional exige a anterioridade 
da lei. E medida provisória não é lei, mas hipótese normativa excepcional, 



 
 
 

transitoriamente investida de “força de lei”. Como salientado por Marcelo 
Figueiredo, a imediatidade das medidas provisórias é incompatível com as 
normas tributárias, que não podem conter disposições que levem a 
situações irreversíveis. 

 
Sacha Calmon (2006, p. 251-252) cita Misabel de Abreu Machado Derzi21,  

que, com sua sapiência de estilo, termina por resumir objetivamente o raciocínio ora 

defendido: 

(...) Relevância e urgência são importantes conceitos que explicam:  
 
A) A antecipação da eficácia e da aplicabilidade da lei, em que se hão de 
converter as medidas provisórias, a momento prévio ao de sua existência;  
 
B) A eficácia imediata. Desde a edição, como necessária e essencial 
propriedade das medidas provosórias;  
 
C) A inexistência de qualquer discricionariedade para o chefe do poder 
executivo, o qual não tem a faculdade de adiar a eficácia e a aplicabilidade 
das medidas provisórias para data posterior à sua edição, quer para o 
exercício subseqüente, quer para o momento da regulamentação. Ou se 
dão, no caso concreto, a relevância e a urgência, cabendo, sendo próprio e 
adequado, o uso das medidas provisórias ou não;  
 
D) A antinomia existente entre o princípio da anterioridade e as medidas 
provisórias, uma insolúvel contradição (...). 
 
Assim, as leis ordinárias ou complementares, que instituem ou majoraram 
tributo, têm a eficácia e a aplicabilidade adiadas, por força do princípio da 
anterioridade. Medidas provisórias, em razão da relevância e da urgência, 
têm necessariamente sua eficácia e aplicabilidade antecipadas à existência 
da lei em que se hão de converter, por imperativo constitucional. 
 
É evidente que o adiamento da eficácia provocado pelo princípio da 
anterioridade, como regra geral no Direito Tributário, é o resultado da 
primazia da segurança jurídica. Do ponto de vista axiológico, prevaleceu, 
nos desígnios constitucionais, a necessidade de previsão, de conhecimento 
antecipado e antecipatório, de planejamento dos encargos fiscais, sobre o 
imediatismo das medidas provisórias. 
 
Instituir tributo ou aumentar já existente não é urgente, nem tampouco 
relevante para a Constituição, que, em tais casos, determina seja 
observado o princípio da anterioridade. 
 
Dessa forma, temos uma primeira delimitação, posta na Constituição, às 
expressões, aparentemente abertas, relevância e urgência. Trata-se de 
uma limitação negativa que permite afirmar não ser, de modo algum 
urgente ou relevante, criar tributo novo ou majorar aqueles já existentes.  
 
 

                                                 
21 Conferência em São Paulo, 1991 



 
 
 

Como não poderia deixar de ser, parte dos juristas não vê incongruência entre 

os requisitos de relevância e urgência e a anterioridade tributária. Luciano Amaro, 

por exemplo, acredita que o princípio da anterioridade não torna as medidas 

provisórias inconciliáveis com a matéria tributária, mas muito pelo contrário (2004,  p. 

172): 

(...) ao final do exercício, a medida provisória seria o único veículo 
legislativo eficaz para editar a norma de incidência com respeito pelo citado 
princípio; no atual texto constitucional, buscou-se “conciliar” a edição da 
medida provisória com aquele princípio, ao dizer-se que medida provisória 
que institua ou majore impostos (com exceção dos previstos no art. 153, I, 
II, IV e V, e no art. 154, II), para produzir efeito no exercício seguinte ao de 
sua edição, deve ser convertida em lei até o último dia do citado exercício 
(art. 62, § 2º, acrescido pela EC 32/2001). 
 
É verdade que os requisitos da relevância e da urgência condicionam o 
exercício do poder do Presidente da República de editar medidas 
provisórias. Esses requisitos devem ser invocados para controle da 
legitimidade do exercício do excepcional poder conferido ao Chefe do 
Governo, tanto no caso das leis tributárias como no de qualquer outra. Não 
há uma “especificidade” dos tributos que os compatibilizem com medidas 
relevantes e urgentes. A Emenda n. 32 deixou expresso o que sempre 
esteve implícito: a deliberação do legislativo sobre o mérito das medidas de 
juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais 
(nova redação do art. 62, § 5º, da CF). 
 
Nalgumas situações, a urgência é tamanha que a Constituição dispensa 
mesmo o princípio da estrita reserva legal; é o caso dos tributos cujas 
alíquotas podem ser alteradas por ato do Executivo (obedecidos certos 
parâmetros legais). Entretanto, não se diga que somente nesses casos é 
que caberia medida provisória; aliás, para essas situações, não é 
necessária a medida provisória, pois o Poder Executivo dispõe de outro 
instrumento. E a medida provisória não é para atuar dentro de limites 
legais; ela é prevista para atuar como sucedâneo da lei.      

 
O Supremo Tribunal Federal, com relação ao princípio da anterioridade 

tributária, chegou à seguinte conclusão: as medidas provisórias devem respeitar 

referido princípio. Medida provisória publicada em determinado exercício, criando ou 

majorando tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições de 

intervenção no domínio econômico, contribuições no interesse das categorias 

econômicas ou contribuições no interesse das categorias profissionais), somente 

terá vigência no exercício seguinte. Para evitar a contradição com a exigência do 



 
 
 
requisito de urgência, afirmou que só teria sentido a edição de medida provisória 

nesse caso se já nos idos do mês de dezembro, ocasião em que seria inviável, 

tempestivamente falando, tramitação de processo legislativo para atingir aquele fim. 

Para ilustrar, recente julgado do Pretório Excelso22: 

EMENTA: Recurso Extraordinário. 2. Tributário. ITR. 3. A nova 
configuração do ITR disciplinada pela MP 399 somente se aperfeiçoou com 
sua reedição de 07.01.94, a qual por meio de seu Anexo alterou as 
alíquotas do referido imposto. 4. A exigência do ITR sob esta nova 
disciplina, antes de 01 de janeiro de 1995, viola o princípio constitucional 
da anterioridade tributária (Art. 150, III, "b"). 5. Recurso extraordinário a que 
se nega provimento. 
 

No que pertine à anterioridade nonagesimal, o Tribunal Supremo considera 

que os tributos a ela submetidos somente poderão ser exigidos contados noventa 

dias da publicação da primeira medida provisória. Em sede de recurso 

extraordinário23, decidiu, em data também recente: 

EMENTA: Policiais Civis do Distrito Federal: legitimidade da majoração da 
contribuição previdenciária determinada pela MPr 560/94 e suas reedições, 
observado o princípio da anterioridade nonagesimal, contado o prazo a 
partir da edição da referida medida provisória. No caso, as parcelas a 
serem restituídas aos servidores foram alcançadas pela prescrição 
qüinqüenal. 

 
De fato, Alexandre de Moraes (2003, p. 564-565) constatou que: 

em decisão definitiva de mérito, o Plenário do STF julgou parcialmente 
inconstitucional a medida provisória nº 1.482-34, de 14-3-97, entendendo, 
apesar da possibilidade de instituição de tributos, absolutamente 
necessário o respeito, por parte das medidas provisórias, do princípio da 
anterioridade do Direito Tributário. 

   

 
 
 
 

                                                 
22 STF – 2ª Turma – RE 448558/PR – Rel. Min. Gilmar Mendes, Diário da Justiça, 16/12/2005, p. 298-
304 
  
23 STF – 1ª Turma – RE 453365/DF – Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Diário da Justiça, 06/12/2005   



 
 
 

4 ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA 

CONSTITUCIONAL Nº 32/2001 NO QUE TANGE ÀS 

MODIFICAÇÕES OPERADAS NA REGULAÇÃO DAS 

MEDIDAS PROVISÓRIAS 

 

4.1 Poder Constituinte Derivado Reformador 

 

O Poder Constituinte Derivado, também denominado de Poder Constituinte 

Secundário, Constituído ou Instituído, é estabelecido pela Constituição Federal, 

estando nela inserido. Tem essa denominação porque deriva do poder constituinte 

originário, estando a ele inexoravelmente vinculado, tanto que deve executar as 

regras disciplinadas por esse último poder. Há dois tipos, o decorrente e o 

reformador, mas o que interessa para o presente estudo é apenas este último, posto 

que o primeiro se refere à possibilidade de os Estados-membros, dada sua 

característica de autonomia política-administrativa, estabelecerem suas próprias 

Constituições.  

Pois bem, o Poder Constituinte Derivado Reformador, ou, como deseja boa 

parte da doutrina, Competência Reformadora, tem por escopo a reforma e a 

mudança da Constituição, isso para poder adaptá-la às novas necessidades sociais, 

sendo exercido por meio de procedimento específico estabelecido pelo próprio poder 

constituinte originário, qual seja, emendas constitucionais, previstas no art. 59, I, e 

no art. 60 da CF/88. Portanto, é da alçada do Congresso Nacional, legítimo órgão de 

caráter representativo. 

Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: 
I – emendas à Constituição; 
(...) 



 
 
 

 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
(...) 

 
Ao contrário do poder constituinte originário, que é inicial, ilimitado, autônomo 

e incondicionado, o poder constituinte derivado é, como o próprio nome já diz, 

derivado, condicionado e subordinado. Derivado porque decorrente de outro poder, 

na medida em que instituído pelo constituinte originário.  Condicionado porque deve 

seguir regras que foram estabelecidas previamente na Constituição Federal. E, 

finalmente, o que interessa, subordinado, posto estar abaixo do poder originário e 

limitado às normas implícitas e explícitas do próprio texto constitucional, jamais 

podendo contrariá-las, sob pena de inconstitucionalidade. 

O Poder Constituinte Derivado de Revisão está submetido a certas limitações, 

decorrentes justamente das características acima aventadas. São limites temporais, 

circunstanciais, processuais e materiais.  

Para não fugir ao objeto deste estudo, tratar-se-á somente dos limites 

materiais, a fim de se explicar apenas um dos aspectos da inconstitucionalidade da 

Emenda nº 32/2001.   

Limitações materiais implícitas são aquelas não registradas textualmente na 

Constituição, mas decorrentes logicamente do sistema, abrangendo a 

impossibilidade de reforma das normas que prevêem as limitações expressas, os 

titulares dos poderes constituintes originário e reformador e o próprio processo de 

reforma constitucional. 

Limitações materiais explícitas são as que se relacionam com a 

inalterabilidade das cláusulas pétreas, estando previstas no art. 60, § 4º, da CF/88. 

Assim, ao novo texto é expressamente vedado abolir a forma federativa de Estado; o 



 
 
 
voto direto, secreto, universal e periódico; a separação dos Poderes; e os direitos e 

garantias individuais. 

Art. 60.. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
(...) 
§ 4.º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a 
abolir: 
I – a forma federativa de Estado; 
II – o voto direto, secreto, universal e periódico; 
III – a separação dos Poderes; 
IV – os direitos e as garantias individuais. 
(...) 

 
Direitos individuais são espécies de direitos fundamentais, correspondentes 

aos também denominados direitos civis ou liberdades civis. Na Constituição Federal 

de 1988, materializam-se nos direitos fundamentais ralativos à vida, à igualdade, à 

liberdade, à segurança e à propriedade. Dir-se-ia mesmo que são direitos 

fundamentais do homem como indivíduo, garantidores de sua autonomia perante o 

Estado e os demais particulares. 

Garantias individuais são normas constitucionais que asseguram e garantem 

o respeito e a exigibilidade dos direitos fundamentais, mediante técnicas e 

instrumentos próprios. Diz-se instrumentais justamente porque agem como meio de 

aferição das vantagens advindas dos direitos que objetivam garantir. 

Frise-se, por fundamental, que os direitos e garantias individuais não são 

apenas os dispostos no art. 5º, mas estão dispersos por toda a Carta Magna.  

O Supremo Tribunal Federal, mediante os votos dos Ministros Carlos Velloso 

e Marco Aurélio, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 939-07/DF, ampliou o 

conceito de direitos e garantias individuais para abranger também direitos e 

garantias sociais, direitos referentes à nacionalidade e direitos políticos, tornando-os, 

por conseguinte, inalteráveis, posto que cláusulas pétreas.  



 
 
 

Alexandre de Moraes colaciona um trecho do voto do segundo Ministro24 e, 

ao final, conclui (2003, p. 545): 

(...) “Tivemos, Senhor Presidente, o estabelecimento de direitos e garantias 
de uma forma geral. Refiro-me àqueles previstos no rol, que não é 
exaustivo, do art. 5º da Carta, os que estão contidos, sob a nomenclatura 
direitos sociais”, no art. 7º e, também, em outros dispositivos da Lei Básica 
Federal, isto sem considerar a regra do § 2º, do art. 5º, segundo o qual “os 
direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados.” Houve o 
agasalho, portanto, de direitos e garantias explícitos e de direitos e 
garantias implícitos. 

 
4.2 A Emenda Constitucional nº 32/2001 como express ão do Poder 

Constituinte Derivado Reformador 

 

Já a essa altura, tem-se base para afirmar que a alteração perpetrada por 

emenda constitucional jamais deve implicar uma modificação na Carta, isto é, pode 

até haver uma revisão de vários dispositivos, mas a sua substância, a sua essência, 

deve permanecer a mesma.  Isso porque a Constituição vigente está fincada em 

uma série de valores e princípios que não podem ser desconsiderados, a não ser 

por meio de uma revolução constitucional, com a renovação do poder constituinte e 

conseqüente substituição de uma Carta por outra.   

Nesse sentido, caso uma emenda constitucional extrapole os limites jurídicos 

constitucionalmente estabelecidos de sua atuação, será tida por inconstitucional, 

sendo passível de controle de constitucionalidade, quer difuso, quer concentrado.25  

Ao reverso, atendendo a emenda constitucional aos requisitos formais e 

matérias, tornar-se-á parte do Texto Supremo, adquirindo o seu status. 

                                                 
24 Trecho do voto do Min. Marco Aurélio, Serviço de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
ementário nº 1730-10/STF. 
25 Sobre o assunto – controle de constitucionalidade –, ver Alexandre de Moraes, Direito 
Constitucional, 13ª ed.. São Paulo: Atlas: 2003, p. 577-645. 



 
 
 

A Emenda Constitucional nº 32 trouxe uma nova fisionomia para a medida 

provisória, alterando seu conteúdo originalmente estabelecido. Agiu o constituinte 

derivado, portanto, como se fosse constituinte originário. Tratou de estabelecer 

limites materiais expressos para sua edição, o que acabou por ampliar, em verdade, 

seu espectro de atuação.  

Roque Antônio Carrazza (2004, p. 260) comunga de igual pensamento: 

O que se nota, prima facie, é que o constituinte derivado investiu-se das 
prerrogativas de constituinte originário e, sem a menor cerimônia, 
“reconstruiu”, a seu talante, a figura da medida provisória.  
Para tornar mais atraente a “reforma”, o mesmo constituinte derivado criou 
pretensos obstáculos às medidas provisórias. Escrevemos “pretensos 
obstáculos” porque onde os obstáculos jurídicos postos pelo constituinte 
originário eram totais, (v.g., a impossibilidade de reedição de medidas 
provisórias, ainda que por inertia deliberandi do Congresso Nacional) 
surgiram acanhadas peias, que, na real verdade, dilargaram, 
sensivelmente, o campo de ação destes atos normativos. Foi uma forma 
ardilosa de, restringindo, ampliar. 

 
Quando estabeleceu ser possível a edição de medidas provisórias para 

instituição e aumento de tributos, feriu de morte certos valores essenciais 

norteadores do sistema, os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da 

justiça, como visto anteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em suma, diante de todo o exposto, conclui-se não ser constitucional a 

instituição e majoração de tributos por meio de medidas provisórias e por vários 

motivos. 

Como restou evidenciado, medida provisória é ato normativo de iniciativa do 

Chefe do Poder Executivo, não tendo natureza de lei em sentido formal e material. E 

é certo que o princípio da legalidade, quando aplicado ao ramo do Direito Tributário, 

ergue-se como legalidade estrita ou reserva legal, não admitindo qualquer outro tipo 

de norma para regulação da matéria em questão. Aí o primeiro motivo da 

incompatibilidade.  

Por oportuno, os princípios da segurança jurídica e da justiça refutam 

qualquer tentativa de oneração dos contribuintes que não seja derivada de ato 

emanado do Poder Estatal que representa legitimamente o povo, a saber, o 

Legislativo, constitucionalmente investido da função típica de legislar. Também 

porque as medidas provisórias são dotadas de vigência precária, característica 

inconciliável com a restrição patrimonial imposta aos cidadãos. 

E os requisitos de relevância e urgência intrínsecos a tais espécies 

normativas são irrefutavelmente conflitantes com a exigência da anterioridade 

tributária, sendo mesmo ilógico cogitar-se de medida provisória, somente possível 

nessas situações excepcionais, tendo que aguardar lapso temporal considerável 

para produzir seus efeitos. 

De fato, a Emenda Constitucional n. 32, que alterou radicalmente essa 

espécie normativa, ao estabelecer expressamente a possibilidade de instituição e 

aumento de tributos, afrontou os princípios basilares retores da tributação no sistema 



 
 
 
brasileiro, fincados que são na estrutura de Estado Democrático de Direito. Não 

bastasse tudo isso, pecou o constituinte derivado quando, via referida emenda, 

atuou como se constituinte originário fosse, alterando essencialmente a medida 

provisória, dando-lhe alcance notadamente não almejado por este último. Em assim 

agindo, gerou contradições insuperáveis na Carta Política, donde a necessidade 

premente de que seja declarada sua inconstitucionalidade, ao menos no que se 

refere à questão sob análise.  

Contudo, consoante esposado, é posicionamento já pacificado no órgão 

responsável pelo controle de constitucionalidade em última instância, o Supremo 

Tribunal Federal, que medida provisória é meio hábil para criação e aumento de 

tributos, o que significa que o Sodalício aceitou serenamente a malfadada emenda. 

Entendimento esse comungado por expressiva doutrina.  

Nem por isso se deve permanecer inerte e imobilizado pela força do órgão 

máximo (a que se oferta o respeito de estilo), porque, antes de tudo, prima-se pelo 

resguardo do Estado Constitucional e Democrático de Direito, onde não é possível a 

subsistência de medida provisória tratando de matéria tributária, nos termos 

analisados. Esse o sentido maior do presente estudo monográfico. 
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