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RESUMO 

 
 
Analisa a utilização de medida provisória, com o escopo de instituir e majorar 
tributos. Acentua a incompatibilidade do uso de tal instrumento normativo na seara 
tributária. Demonstra o antagonismo inarredável entre a edição de medida provisória 
para instituir ou majorar tributos com princípios constitucionais tributários. Trata de 
matéria pertinente aos pressupostos constitucionais a serem atendidos pelo Chefe 
do Executivo quando visar editar medidas provisórias e também os limites materiais 
para a utilização do referido ato normativo. Sugere, ao Poder Executivo, uma 
atuação dotada de maior legitimidade quando este necessitar de legislação tributária 
inovadora. 
 
Palavras chave: Medida Provisória. Instituição de Tributos. Limites Materiais. 
Majoração de Tributos. Pressupostos Constitucionais. Princípios Constitucionais 
Tributários.  
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ABSTRACT 
 
 
It analyzes the use of provisional remedy, with the target to institute and to increase 
tributes. Accents the incompatibility of the use of such normative instrument in the 
tributary ambit. It demonstrates the antagonism between the edition of provisional 
remedy to institute or to increase tributes with constitutional tributaries principles. It 
deals with pertinent substance to the estimated ones constitutional to be taken care 
of for the President when to aim at to also edit provisional remedy and the material 
limits for the use of the related normative act. Suggests, to the Executive, an 
performance endowed with bigger legitimacy when it needs new tax legislation. 
 
Key words: Provisional Remedy. Institution of Tributes. Material Limits. Increase of 
Tributes. Estimated Constitutional. Principles Constitutional Tributaries. 
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INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Constituição Federal, na Seção concernente ao 

Processo Legislativo, encontra-se prescrito no artigo 59, V, a elaboração de medidas 

provisórias. Como bem sabemos, estas estão reguladas no artigo 62 da Carta 

Magna e representam um dos mais importantes instrumentos do Presidente da 

República para introduzir normas jurídicas no nosso ordenamento jurídico. 

 

Entretanto, em nome da chamada “governabilidade”, o que tem 

acontecido nos últimos anos e também atualmente é o uso indiscriminado desse 

instrumento normativo pelo Poder Executivo, isso tudo com a cumplicidade do Poder 

Legislativo e com uma omissão sem precedentes do Supremo Tribunal Federal, que 

não desempenha um efetivo controle das medidas provisórias quando este papel lhe 

cabe. 

 

Visando corrigir possíveis falhas sistêmicas existentes no antigo art. 62 

da Constituição, que traz as regras pertinentes às medidas provisórias, foi editada a 

Emenda Constitucional n° 32/2001, que para alguns superou grande parte das 

discussões doutrinarias sobre o tema, mas para nós o que ocorreu foi que o 

constituinte derivado, investiu-se das prerrogativas de constituinte originário e, sem o 

menor pudor, reconstruiu a seu gosto a figura da medida provisória. 

 

Sabemos ser de grande importância a existência de instrumento 

legislativo para a elaboração de normas capaz de suprir as necessidades do Estado 

perante uma situação de relevância e urgência, porém o que tem realmente 
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acontecido é o não atendimento aos pressupostos constitucionais para a edição das 

medidas provisórias. 

 

Procuraremos com a presente pesquisa enquadrar toda a problemática 

do uso indiscriminado do instituto em tela no âmbito do Direito Tributário, uma vez 

que, por representar uma ingerência do Estado no patrimônio e na autonomia 

privada dos contribuintes, o tributo está sujeito a uma vasta série de regramentos, 

que visam limitar e regular o poder do Fisco. 

 

São vários os questionamentos a serem enfrentados no presente 

trabalho monográfico, afinal a instituição e majoração de tributos por medida 

provisória é um tema bastante debatido entre os doutrinadores e também pelos 

operadores do direito em geral. 

 

Nos atuais regimes democráticos e representativos indiscutível é o fato 

de que devem os administrados expressar o seu consentimento prévio sobre 

assuntos diversos e principalmente sobre tributos, cabendo, portanto, ao Poder 

Legislativo expressar a vontade popular, consentindo ou não com a criação ou 

aumento destes. Alguns questionamentos importantes merecem ser abordados 

nesse ponto. Ao editar medida provisória no âmbito tributário, não estaria o Chefe do 

Executivo violando a máxima da separação de poderes? Como ficariam os danos 

decorrentes de uma medida provisória que produziu efeitos durante certo período, 

mas que foi posteriormente rejeitada? Veremos ao longo de nosso estudo que a 

edição de medidas provisórias para instituir ou majorar tributos vem carregada de 

enorme fonte de insegurança jurídica. 
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Outro questionamento relevante se faz no sentido de que o artigo 150 da 

Constituição Federal veda à União, Estados, Distrito Federal e Municípios a 

exigência ou o aumento de tributos sem lei que o estabeleça e assim também está 

expresso no artigo 3° do Código Tributário Nacional. Entendemos que essa lei deve 

ser, necessariamente, em sentido estrito. Então, podemos entender a medida 

provisória como lei, já que a Constituição lhe garante apenas força de lei? Como 

poderá ser exigido e cobrado um tributo instituído por medida provisória? Afinal, 

medida provisória não é lei em sentido estrito, e sim em sentido amplo, perdendo 

sua eficácia se não ocorrer sua conversão posteriormente. 

 

Quanto ao princípio da anterioridade sabemos que o tributo só pode ser 

cobrado a partir do exercício financeiro seguinte àquele em que ocorrer a publicação 

da lei que os instituiu ou aumentou. Um dos pressupostos da medida provisória é a 

urgência, então questiona-se como seria possível adotar tal instrumento para criar 

ou majorar tributos se estes só podem ser exigidos no exercício financeiro seguinte 

ao da publicação da lei que os instituiu ou aumentou? Há nesse caso uma 

contradição imensa. 

 

O parágrafo 1° do artigo 62 da CF veda expressamente a edição de 

medida provisória sobre matéria reservada a lei complementar. Na seara do Direito 

Tributário tal vedação adquire grande relevância, tendo em vista o extenso rol de 

tributos que exigem o quorum qualificado. É outro problema a ser debatido. 

 

Assim, o presente trabalho monográfico tem por escopo demonstrar o 

antagonismo existente entre a edição de medida provisória instituidora e majoradora 
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de tributos, com os princípios constitucionais tributários acima citados. Ademais, 

serão apreciados no transcorrer dessa pesquisa vários aspectos das medidas 

provisórias, tais como seus pressupostos constitucionais (relevância e urgência) e 

seus limites materiais, ou seja, rol de matérias excluídas de apreciação por esse 

instrumento normativo. 
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1 PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS DAS MEDIDAS 

PROVISÓRIAS 

 

Após a reforma promovida pela Emenda Constitucional n° 32/2001, um 

dos poucos aspectos que permaneceram inalterados por tal instrumento foram os 

pressupostos constitucionais das medidas provisórias citados expressamente no 

caput do art. 62 da Constituição Federal de 1988. 

 

 Esses pressupostos ou requisitos constitucionais tratam-se da 

relevância e urgência, que devem estar intimamente interligados, apresentando-se 

como condição necessária para poder viabilizar a expedição das medidas 

provisórias a presença de ambos. Ressalte-se que a inobservância dos referidos 

pressupostos acarreta a impossibilidade de utilização deste instrumento normativo 

por parte do Chefe do Executivo.  

 

Como citado acima, esses requisitos de admissibilidade das medidas 

provisórias devem apresentar-se cumulados, concomitantes, pois assim estabelece 

o caput do art. 62 da Carta Constitucional, onde a presença de apenas um deles não 

viabiliza a expedição dessa espécie normativa, exigindo-se simultaneamente a 

presença de ambos para tanto. A urgência somada com a relevância é 

imprescindível para que não ocorra uma inevitável e flagrante inconstitucionalidade. 

 

Portanto, em havendo circunstâncias excepcionais de urgência e 

relevância, e não existindo em nosso ordenamento jurídico instrumentos legais 

capazes de solucionar e remediar os efeitos dos acontecimentos excepcionais, 

devendo o Estado atuar prontamente, cabe ao Chefe do Poder Executivo editar 
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medida provisória com esse desiderato. Para tanto, como garantia de legitimidade 

constitucional, deve fundamentá-la, demonstrando a relevância e a urgência, 

expondo a relação de causalidade entre o ato expedido e a finalidade desejada. 

 

Existem algumas divergências doutrinárias no que tange à necessidade 

de demonstração, no caso concreto, da existência dos pressupostos constitucionais 

pelo Presidente da República ao editar certa medida provisória. 

  

Uma corrente entende que essa justificação pelo Chefe do Executivo 

seria uma forma de possibilitar certo controle sobre a verdadeira existência dos 

requisitos, tanto por parte do Congresso Nacional, como também pelo Judiciário. 

Existiriam duas formas de se realizar essa justificação, sendo a primeira uma 

espécie de exposição de motivos encaminhada ao Congresso, onde seriam 

externadas as razões que originaram aquela medida provisória. Outra forma seria a 

prestação de informações pelo Presidente em ações diretas de inconstitucionalidade 

ou outras ações propostas contra esse instrumento normativo, de modo semelhante 

com o que ocorre no mandado de segurança com as informações oferecidas pela 

parte coatora. 

 

Já a outra corrente entende que essa justificação não é condição 

necessária para o uso das medidas provisórias, pois não há previsão legal nesse 

sentido, e caso houvesse, esta representaria incontestável ingerência à competência 

privativa do Presidente da República, ao condicionar o uso das medidas provisórias 

à motivação. 
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Embora saibamos que essa justificativa não é obrigatória, ela seria de 

muito boa aceitação, com a iniciativa voluntária correspondendo aos anseios da 

sociedade que encontraria esclarecimentos a respeito da matéria veiculada pelo 

instrumento normativo em questão. Lembrando ainda que tal justificativa serviria 

como excelente parâmetro para a apreciação política e jurisdicional, relacionando a 

medida provisória com as razões expostas. 

 

Ressalte-se que o Chefe do Executivo deve agir sempre respeitando a 

legalidade ou constitucionalidade do ato, tudo em perfeita conformidade com o 

ordenamento jurídico vigente e nunca com discricionariedade propriamente dita. No 

entanto, sabemos que existe certa discricionariedade política na edição das medidas 

provisórias, o que em algumas ocasiões não significa desrespeito aos valores 

constitucionais e à legalidade. 

 

1.1 Controle dos Pressupostos Constitucionais 

 

Outra questão importante a ser suscitada é a necessária adequação da 

medida provisória aos pressupostos constitucionais e, consequentemente, um 

efetivo controle, que pode e deve ser realizado tanto pelo Poder Judiciário como 

pelo Poder Legislativo. 

 

Nesse controle que deve ser realizado tanto pelo Congresso Nacional 

quanto pelo Judiciário, a apreciação se dá ora por conveniência, ora por 

constitucionalidade.  A análise sob o aspecto jurídico, ou seja, a constitucionalidade, 

deverá ser averiguada meticulosamente em ambos os controles. Já a conveniência, 
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intrinsecamente ligada ao pressuposto da relevância, costuma sofrer interferência 

apenas no controle político, exercendo o Judiciário uma posição de procurar não 

interferir nos assuntos próprios dos outros Poderes, em observância à cláusula 

pétrea da separação dos Poderes. 

 

1.1.1 Controle judicial dos pressupostos 

 

Tratando primeiramente do controle a ser realizado pelo Poder 

Judiciário, sabemos que pelo princípio da inafastabilidade da atividade jurisdicional, 

não é possível supor o afastamento deste Poder a qualquer lesão ou ameaça de 

lesão a direito que venha a trazer conseqüências danosas ao cidadão. Como órgão 

máximo do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal (STF) possui a função 

básica de decidir, em última e definitiva instância, questões de índole constitucional, 

interpretando a Carta e afastando as normas inferiores a ela ofensivas, no controle 

de constitucionalidade das leis e de outros atos normativos. 

 

Apesar das medidas provisórias possuírem uma eficácia temporal 

limitada, devido sua transitoriedade e precariedade, um dos princípios da jurisdição 

é a sua indeclinabilidade, devendo, portanto, o Poder Judiciário agir de forma efetiva 

no controle de constitucionalidade desse instrumento normativo. 

 

A omissão do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos tem 

preocupado bastante a sociedade, pois vem atuando com uma postura acanhada e 

inadequada, chegando a posicionar-se no sentido de que não é tarefa do Poder 

Judiciário verificar o atendimento aos pressupostos constitucionais das medidas 



 16 

provisórias, admitindo-se esse controle apenas quando a ausência ou excesso do 

poder de legislar estiverem patentes. 

 

Além do mais, a análise dos pressupostos por parte do STF, que como 

bem determina a Constituição é o guardião desta, sempre foi vista com forte 

ressalva desde os tempos do antigo decreto-lei, pelo entendimento de que os 

critérios de admissibilidade carregavam consigo conotação de natureza política.  

 

Sabemos que em nome da chamada “governabilidade”, o que tem 

acontecido nos últimos anos, e também atualmente, é o uso indiscriminado desse 

instrumento normativo pelo Poder Executivo, onde muitas vezes o Tribunal em 

questão não tem agido em defesa da sociedade, afinal conhecida é a grande 

influência política na sua composição. 

 

O tributarista Paulsen (2004, p. 200) assim se posiciona no que tange ao 

referido controle judicial: 

 

O Judiciário, de regra, não tem enfrentado a questão (controle judicial dos 
pressupostos). Não se tem notícia de qualquer dispositivo de medida 
provisória em matéria tributária que tenha sido declarado inválido por 
ofensa aos pressupostos de relevância e urgência. 
 

 

Apesar das questões citadas anteriormente, podemos dizer que com a 

entrada em vigor da atual Constituição houve uma certa evolução no sentido de se 

admitir o controle dos requisitos constitucionais e atualmente vem ganhando força a 

corrente que determina o controle judicial desses pressupostos. Neste sentido, 

merece destaque o julgamento de ação direta de inconstitucionalidade que ataca o 
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artigo 74 da Medida Provisória nº. 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, onde, dentre 

outras determinações, restou evidente a falta de urgência para chegar-se à disciplina 

da matéria mediante medida provisória. 

 

Outro exemplo que pode ser relatado é o julgamento da medida 

provisória n° 1.632-1, de 09 de abril de 1998, cujo pedido cautelar foi deferido para 

suspendê-la, em face da inexistência da relevância e urgência: 

 

Medida Provisória. Excepcionalidade da censura jurisdicional da ausência 
dos pressupostos de relevância e urgência à sua edição. Raia, no entanto, 
pela irrisão a afirmação de urgência para as alterações questionadas à 
disciplina legal da ação rescisória, quando, segundo a doutrina e a 
jurisprudência, sua aplicação à rescisão de sentenças já transitadas em 
julgado, quanto a uma delas – a criação de novo caso de rescindibilidade – 
é pacificamente inadmissível, e quanto à outra – é pelo menos duvidosa. 
 
[...] 
 
O caso faz retornar à mesa do Tribunal a questão da sindicabilidade 
jurisdicional da concorrência dos pressupostos de relevância e urgência 
para a edição de medida provisória. Jamais lhe conferiu à Corte a carta de 
total imunidade à jurisdição; pelo contrário, desde a primeira vez – 
malgrado lhes reconhecendo o inegável coeficiente de discricionariedade – 
o Tribunal advertiu – invocando Biscaretti de Ruffia – a possibilidade de 
controlar o abuso de poder, que no caso se manifestasse [...] (STF, ADIn n° 
1.753-1/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 12-6-98) 
 

 

1.1.2 Controle político dos pressupostos realizado pelo Legislativo 

 

Passemos agora a uma breve análise sobre o controle político dos 

pressupostos constitucionais do instrumento normativo objeto desse estudo. 

Primeiramente é importante lembrar que se faz necessário que o Congresso 

Nacional examine a conformidade das medidas provisórias (submetidas à sua 

apreciação) com os requisitos de urgência e relevância. Aliás, como esse Poder é o 

responsável originariamente pela elaboração das leis, nada mais apropriado do que 



 18 

no momento da conversão daquele ato normativo excepcional conferido ao Chefe do 

Executivo, procure aquele resguardar sua função típica. 

 

Portanto, cabe ao Poder Legislativo a prerrogativa institucional máxima 

de julgar, liminarmente, se a medida provisória preenche ou não os seus 

pressupostos de admissibilidade, rejeitando-a de pronto na segunda hipótese, ou na 

análise do mérito, na primeira (atendimento aos requisitos). 

 

Conforme o citado sobre o controle judicial dos pressupostos, o controle 

pelo Legislativo, principalmente antes da Emenda 32/2001, vinha sendo feito de 

forma muito tímida, de maneira não muito ativa, onde essa omissão estava dando 

margem a um enfraquecimento de sua função precípua. Afinal, é mais do que 

notória a enorme influência política nas deliberações do Congresso Nacional, 

agindo, em muitas ocasiões, de modo não adequado com o que esse 

importantíssimo Órgão deveria fazer no seu papel legítimo de representação do 

povo. 

 

A Emenda Constitucional n° 32/2001 veio, de certo modo, combater esse 

enfraquecimento que vinha ocorrendo com uma das funções primordiais do Poder 

Legislativo, atribuindo à comissão mista, constituída por integrantes das duas Casas 

do Congresso (12 Deputados e 12 Senadores), bem como a cada uma das Casas 

em separado, o dever de apreciar, preliminarmente, se a medida provisória atende 

aos pressupostos constitucionais para somente depois apreciar o mérito. Vejamos 

os parágrafos 5° e 9° do art. 62 da Carta Magna: 
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Art. 62. Omissis 
 § 5° 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. 
§ 9° 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. 

 

 

A Resolução n° 01/2002 do Congresso Nacional apresenta dispositivo 

em teor semelhante ao disposto no § 5° do art. 62 da Constituição Federal: 

 

Art. 8° O Plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional decidirá, 
em apreciação liminar, o atendimento ou não dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência de Medida Provisória ou de sua 
inadequação financeira ou orçamentária, antes do exame do mérito, sem a 
necessidade de interposição de recurso, para, ato contínuo, se for o caso, 
deliberar sobre o mérito. 
Parágrafo único. Se o Plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado 
Federal decidir no sentido do não atendimento dos pressupostos 
constitucionais ou da inadequação financeira ou orçamentária da medida 
provisória, esta será arquivada. 

 

 

Ao examinarmos os dispositivos supra, verificamos que o exame da 

comissão mista de Deputados e Senadores precede à deliberação individualizada de 

cada Casa, podendo o parecer daquela comissão já indicar a ausência dos 

pressupostos de relevância e urgência. Ressalte-se que esse parecer é considerado 

meramente opinativo, podendo a Casa em questão acolhê-lo ou não, por não estar a 

ele vinculado. 

 

1.2 Relevância e Urgência 

 

Passemos agora ao exame individualizado dos requisitos constitucionais 

de relevância e urgência que possibilitam a edição das medidas provisórias. Assim, 
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não é por qualquer motivo que essas podem ser baixadas, sendo imprescindível que 

a relevância se some a urgência, afinal esse ato normativo representa um dos mais 

importantes instrumentos do Presidente da República para introduzir normas 

jurídicas no nosso ordenamento. 

 

De acordo com o caput do art. 62 da Carta Magna a medida provisória 

só será adequada a veicular normas jurídicas quando estiver presente uma situação 

que exija do Chefe do Executivo providências imprescindíveis (relevância) e que 

esteja em jogo um interesse público relevante, não podendo aguardar por muito 

tempo (urgência), sob pena de comprometimento da ordem pública, dado o risco de 

grandes danos caso aquela providência não seja tomada. 

 

1.2.1 Relevância 

 

A origem do termo está relacionada a relevar, do latim relevans, e por 

relevância podemos entender tudo aquilo que é extremamente importante, que 

necessita ser feito, que se mostra apreciável, saliente, razoável. É também algo 

proeminente, uma necessidade pública imprescindível. No caso das medidas 

provisórias, a relevância se apresenta naquilo que é de interesse público da 

sociedade e não de interesse de certos particulares, ou até mesmo apenas do 

próprio governo. 

 

Diferentemente da larga interpretação sobre situações tidas como 

relevantes desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal, Galiano (2006, p. 71), 

assim se posiciona: 



 21 

Defendemos que a relevância deva ser de tal monta que a não realização 
da providência legislativa poderá afetar a ordem pública irremediável ou 
irreversivelmente, comprometendo-se a estrutura jurídica e social de forma 
profunda. Não poderia ser diferente, já que partimos do pressuposto de que 
toda intervenção legislativa seja relevante, para auferir algum sentido. 

 

O mesmo autor faz uma observação em certo sentido curiosa, 

lembrando que não seria nem um pouco relevante para a sociedade brasileira a 

Medida Provisória n° 105, de 13 de novembro de 1989, que incluiu o nome do 

Marechal Deodoro da Fonseca nos livros dos heróis nacionais. 

 

A relevância deve ser vista como uma necessidade não por demais 

absoluta, pois em determinadas ocasiões a necessidade de tomada de providências 

de cunho legislativo com efeitos imediatos é tão imperiosa que paira uma ameaça 

sobre o próprio Estado e suas instituições democráticas, como é o caso onde a 

Constituição prevê os estados de sítio e defesa, conferindo muito mais poderes ao 

Presidente da República. 

 

Ademais, a situação tida como autorizadora de edição de uma medida 

provisória está relacionada com as mais diversas maneiras de atuação do Governo, 

o que inclui a concretização dos mais variados objetivos estatais. 

 

1.2.2 Urgência 

 

No que tange ao pressuposto da urgência é importante salientar a 

existência de certas divergências entre renomados juristas em sua análise. 

Podemos dizer que urgente é aquilo que não pode esperar, que deve ser utilizado 

com extrema rapidez, sob pena de não surtir o efeito desejado. É tudo aquilo 
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iminente, imperioso, com necessidade imediata de ser disciplinado normativamente. 

É um requisito com traços de determinação bem objetivos, mas que deve ser 

analisado cautelosamente no caso concreto, pois não há como se estabelecer um 

significado prefixado do que seja urgente. 

 

A situação de urgência não pode ser por demais protelada, sob pena de 

provocar ou ocasionar danos ou prejuízos irreversíveis na maioria dos casos, o que 

de certa maneira é bastante semelhante ao periculum in mora que caracteriza as 

medidas cautelares. Como bem afirma Galiano (2006; p.73) “[...] missão bastante 

árdua seria procurar uma justificação para a urgência de medida provisória reeditada 

88 vezes”. 

 

Acerca do que foi dito anteriormente, o Ministro Celso de Mello (STF, 

Pleno, ADIn 293-7/600) assim pontua: 

 

O que justifica a edição de uma certa medida provisória é a existência de 
um estado de necessidade, que impõe ao Executivo a adoção imediata de 
providências de caráter legislativo, inalcançáveis segundo as regras 
ordinárias de legiferação, em face do próprio periculum in mora que 
certamente decorreria do atraso na concretização da prestação legislativa. 

 

 

Pela análise do texto constitucional, especificamente o art. 64, §§ 1°, 2° 

e 3º, verificamos a existência de um outro instrumento normativo que poderia 

funcionar de modo substitutivo às medidas provisórias, qual seja o projeto de 

iniciativa do Presidente da República com solicitação de urgência. Pela interpretação 

desses dispositivos são necessários pelo menos 100 (cem) dias para o surgimento 

da lei de iniciativa do Presidente com pedido de urgência, isso se levarmos em 
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consideração uma tramitação ideal, nada garantindo que o projeto seja finalizado 

nesse prazo. 

 

Pelo exposto no parágrafo anterior, alguns tributaristas procuram 

sustentar a tese de que uma medida provisória não será urgente se a matéria que 

constitui o seu objeto puder esperar o lapso de cem dias. Neste sentido, Carrazza 

(2006, p. 277) dispõe que: 

 

Amarrada essa insofismável premissa, podemos dizer, sempre com apoio 
na Constituição, que só há urgência, a autorizar a edição de medidas 
provisórias, quando, comprovadamente, inexistir tempo hábil para que uma 
dada matéria, sem grandes e inilidíveis prejuízos à Nação, venha a ser 
disciplinada por meio de lei ordinária. Ora, é perfeitamente possível, nos 
termos dos §§ 1° a 3° do art. 64 da CF, aprovar uma lei ordinária no prazo 
de cem dias, contados da apresentação do projeto. Melhor elucidando, 
esses versículos constitucionais disciplinam o regime de urgência 
constitucional, também chamado de processo legislativo sumário, pelo qual 
é dado ao Presidente da República solicitar urgência para a apreciação de 
projetos de sua iniciativa, quer privativa, quer comum. Logo, 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. 

 

 

Parte da doutrina entende que nas hipóteses não enquadradas nas 

situações acima descritas, deve o Presidente utilizar o processo legislativo sumário 

do art. 64, porém em certas circunstâncias este se encontra diante de uma situação 

tão imperiosa e de normatização tão necessária, que não se pode tolerar o aguardo 

de regulamentação pelo Poder Legislativo, nem que seja por cem dias, sob o risco 

de se produzir os mais variados prejuízos. Isso sem querer defender que a lentidão 

do Congresso em apreciar as matérias pelo processo legislativo ordinário acabaria 

por autorizar a edição do ato governamental. Ressalte-se que a eficácia imediata 

das medidas provisórias acaba, de certo modo, pressionando o Congresso Nacional 

para apreciá-la o mais rápido possível. 
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A apreciação e escolha do veículo normativo que será utilizado, medida 

provisória ou projeto de lei com pedido de urgência, caberá ao Presidente da 

República, sendo que a ele é dado aferir se a disciplina de determinada matéria 

pode ou não aguardar o trâmite do processo legislativo de urgência. Um fato que 

não podemos ignorar é que o tempo de apreciação da medida provisória pelo 

Congresso é muito menor do que o do referido projeto de lei, sendo este último mais 

indicado quando ocorrer uma situação urgente, mas sem a relevância imprescindível 

para a caracterização da primeira, já que este outro pressuposto constitucional não 

necessita estar presente para a solicitação da célere tramitação do projeto de lei. 

 

1.3 Aplicação Diferida no tempo 

 

Outra questão a ser tratada é quanto à impossibilidade de aplicação 

diferida no tempo da matéria disciplinada na medida provisória. A doutrina 

majoritária entende que só seria admissível uma medida provisória cujas 

disposições fossem aplicadas imediata e concomitantemente com a edição do ato 

governamental. No entanto, existe também o entendimento de que em alguns casos 

poderá haver urgência que legitime a edição desse instrumento normativo, mesmo 

que as prescrições, previstas necessariamente no ato governamental, só sejam 

aplicadas após certo período de tempo. Essa aplicação diferida no tempo se 

justificaria desde que esse adiamento da incidência dos preceitos normativos não 

seja indefinido ou postergado para momento muito distante, observando-se sempre 

um prazo razoavelmente determinado. 
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2 LIMITES MATERIAIS 

 

Importante assunto que devemos necessariamente tratar antes de nos 

aprofundarmos na questão dos princípios constitucionais tributários e sua relação 

com as medidas provisórias é com relação aos limites materiais para a edição desse 

instrumento normativo. 

 

Pela expressão “limites materiais” devemos entender o rol de matérias 

que não podem ser introduzidas no ordenamento jurídico por medidas provisórias, 

estando elas fora do alcance do ato normativo em questão. Esses limites podem ser 

explícitos, como por exemplo, as vedações constantes do § 1° do art. 62 da Carta 

Fundamental, determinado pela Emenda n° 32/2001 ou implícitos, como foi 

construído pela doutrina antes da referida emenda. 

 

Antes da Emenda n° 32/2001 não havia no texto constitucional nenhuma 

restrição para a edição de medida provisória sobre as mais variadas matérias dos 

diversos ramos jurídicos. Até mesmo no campo do Direito Penal não havia nenhuma 

restrição, cabendo então aos juristas e tribunais se manifestarem em relação à 

inadequação do uso desse instrumento em determinados casos.  

 

Com isso, alguns doutrinadores já começavam a se questionar sobre a 

existência e definição dos limites materiais implícitos, tais como a instituição e 

majoração de tributos, regulação de assuntos do Direito Penal e regramento de 

matérias insuscetíveis de delegação estabelecidas no art. 68, §1° da Constituição. 

Mas também não faltavam aqueles que acreditavam não existir qualquer limite 

material, sustentando que as medidas provisórias não tinham quaisquer limites de 
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abrangência antes da Emenda n° 32/2001, desde que observados os dois 

pressupostos constitucionais. 

 

Para parte da doutrina, na reforma constitucional que houve com o 

advento da emenda já citada, o legislador foi bastante rigoroso ao estabelecer o 

campo de aplicação das medidas provisórias, de modo a não deixar nenhuma 

dúvida sobre o âmbito de atuação desse veículo normativo, reconhecendo sua 

importância e lhe dando uma disciplina jurídica mais elaborada. Entendendo que o 

legislador da referida emenda fixou os assuntos vedados de forma exaustiva, 

liberando a regulação do restante por medida provisória, desde que não haja colisão 

com nenhuma outra norma. 

 

Já a outra parte da doutrina entende que o constituinte derivado, através 

da Emenda n° 32/2001, investiu-se das prerrogativas de constituinte originário e, 

sem o menor pudor, reconstruiu a seu gosto a figura da medida provisória. O 

principal expoente dessa corrente é Carrazza (2006, p. 274) que afirma que: 

 

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 desse ato normativo. Foi uma forma 
ardilosa de, restringindo, ampliar. 

 

 

Outra questão importante em relação aos limites materiais para a edição 

de medidas provisórias trata-se da relação entre o dispositivo constitucional que as 

regulam e o art. 68, § 1°, que versa sobre as matérias vedadas de serem objeto de 
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leis delegadas, onde percebemos que o legislador tratou de repetir o rol constante 

desse artigo para a regulação daquele.  

 

Os direitos individuais, expressamente proibidos de sofrer regulação por 

lei delegada (art. 68, § 1°, inciso II), não foram incluídos no § 1° do art. 62, 

ocasionando dúvida sobre se eles podem ou não ser regulados por medida 

provisória. Porém, essa omissão não se deve a descuido do constituinte. Certos 

direitos individuais constantes do extenso rol do art. 5° da Constituição estarão 

intimamente relacionados com algumas das matérias constantes do § 1° do artigo 

62, tais como direito penal e processual civil (incisos XLVII e LXIX).  

 

Por essa razão, alguns doutrinadores chegam a afirmar que a lei 

delegada, via de regra, não pode criar tributo pela impossibilidade de delegação da 

legislação relativa a direitos individuais (art. 68, § 1°, inciso II da CF). Por outro lado, 

não é possível encontrar essa mesma restrição no art. 62, o que demonstra a 

equivocada disposição do constituinte em autorizar a instituição de tributos por 

medida provisória. 

 

Faremos em seguida alguns comentários sobre as vedações mais 

importantes para a edição do instrumento normativo objeto do nosso estudo, 

focando principalmente as limitações relacionadas com o âmbito fiscal, tendo em 

vista que limitações de outra natureza não possuem aplicação direta ao objeto desse 

trabalho monográfico 
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2.1 Direito Penal, Processual Penal e Processual Civil 

 

O parágrafo 1°, inciso I, alínea b, do art. 62 da Constituição Federal veda 

expressamente que qualquer matéria relacionada ao Direito Penal, Processual Penal 

e Processual Civil seja veiculada por medida provisória. No âmbito penal a vedação 

possui fundamento instransponível, pois a provisoriedade dos efeitos, que muitas 

vezes está presente nesse instrumento normativo, poderia acarretar sério 

constrangimento à liberdade das pessoas pela criação inesperada de um novo tipo 

penal, insuscetível de plena reparação na hipótese de rejeição ou perda de eficácia 

do ato governamental. Assim se posiciona Moraes (2003, p. 1154): 

 

Em um Estado Democrático de Direito, jamais haveria a possibilidade de 
conciliação do status libertatis do cidadão com a criação de crimes e 
sanções penais discricionariamente por uma única pessoa – Presidente da 
República – por meio de uma espécie normativa temporária e, portanto, de 
duração efêmera. 

 

 

No campo tributário, existem dois tipos de ilícitos: os de natureza 

administrativa, que possibilitam a aplicação de sanções pelo Fisco, e os de natureza 

penal, que ensejam a aplicação de sanção pelo Poder Judiciário, decorrente da 

ocorrência de um delito tributário.  

 

Quanto aos ilícitos tributários é notório que a vedação não ocasionará 

maiores problemas, tendo em vista que as infrações e sanções penais, incluindo os 

crimes tributários, não podem ser tipificadas por medidas provisórias. No entanto, 

existem divergências quanto às sanções administrativas, pois parte da doutrina 

entende que a vedação constante do art. 62, § 1°, I, b, não alcança de maneira 



 29 

alguma essa categoria de ilícito, podendo assim ser objeto de medida provisória, 

afirmando que não há que se cogitar, na seara dos ilícitos administrativos, ameaça 

de violação da liberdade das pessoas, própria do direito penal, pelo simples fato de 

que o que mais está em jogo é o patrimônio dos contribuintes. 

 

Mais uma vez nos valemos dos ensinamentos de Carrazza (2006, p. 

275): 

Como nenhuma medida provisória pode cuidar de matéria relativa a direito 
penal, esta espécie normativa não poderia nem tipificar infrações 
tributárias, nem lhes cominar sanções, quer no campo criminal, quer no dos 
ilícitos administrativos (a expressão ‘direito penal’, no caso, deve ser 
tomada em sentido amplo, de modo a alcançar as infrações e sanções 
administrativas). 

 

 

Uma última observação em relação à vedação acima citada é que, no 

direito processual civil, a exemplo do que ocorre no âmbito penal, não haverá 

possibilidade de se regular procedimentos relativos às ações com repercussão 

tributária por medida provisória. Um exemplo dessa hipótese seria uma medida 

provisória que viesse a restringir, com a imposição de caução, as concessões de 

medida liminar nos mandados de segurança. 

 

2.2 “Confisco” 

 

Outra importante vedação à edição de medidas provisórias trazida pela 

Emenda Constitucional n° 32/2001 é a estabelecida no art. 62, § 1°, inciso II, ou 

seja, veiculação dessa espécie normativa visando a detenção ou seqüestro de bens, 

de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro.  
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Como bem sabemos, na nossa recente história republicana democrática, 

péssimas são as lembranças dos primeiros planos econômicos, onde na tentativa de 

combater a todo custo a alta crescente dos preços, alguns direitos e garantias 

fundamentais assegurados constitucionalmente foram simplesmente renegados, 

como o direito de propriedade (art. 5°, inc. XXII), o do devido processo legal (inc. 

LIV) e o princípio da legalidade (inc. II), só para citar os principais. Foram 

introduzidos por medida provisória planos econômicos que eram incontestavelmente 

inconstitucionais, causando muita polêmica na sociedade. 

 

Com a implementação do art. 62, § 1°, inciso II, o constituinte 

reconheceu o absurdo jurídico que ocorreu naquele período, editando o nosso 

primeiro Presidente eleito democraticamente norma confiscatória dos ativos 

financeiros dos cidadãos que sustentavam a poupança interna da nação. 

 

2.3 Lei Complementar 

 

Vedação importantíssima para o nosso estudo é a constante do art. 62, § 

1°, inciso III, estabelecendo o legislador que não podem ser editadas medidas 

provisórias sobre matéria reservada a lei complementar. O fundamento dessa 

vedação se encontra no fato de que estamos diante de uma reserva legal em 

sentido estrito, uma competência exclusiva do Congresso Nacional. 

 

A lei complementar, assim como as medidas provisórias, possui 

requisitos para que possa ser introduzida no nosso ordenamento jurídico, ou seja, a 
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matéria expressa constitucionalmente e o quorum qualificado. Assim preleciona 

Moraes (2003, p. 548): 

 

Assim, a razão de existência da lei complementar consubstancia-se no fato 
do legislador constituinte ter entendido que determinadas matérias, apesar 
da evidente importância, não deveriam ser regulamentadas na própria 
Constituição Federal, sob pena de engessamento de futuras alterações; 
mas, ao mesmo tempo, não poderiam comportar constantes alterações 
através de um processo legislativo ordinário. O legislador constituinte 
pretendeu resguardar determinadas matérias de caráter infraconstitucional 
contra alterações volúveis e constantes, sem, porém, lhes exigir a rigidez 
que impedisse a modificação de seu tratamento, assim que necessário. 
 
 
 

A determinação das matérias que serão objeto de lei complementar se 

dá por um critério de política legislativa expresso constitucionalmente, obedecendo 

aos moldes do art. 69. Exigindo a Constituição maioria absoluta, construiu a lei 

complementar com especial regime jurídico, o que afasta a incidência de medidas 

provisórias.  

 

Existe reserva constitucional de certas matérias às leis complementares, 

não podendo uma medida provisória dispor sobre matéria reservada ao instrumento 

normativo anteriormente referido. Portanto, as matérias reservadas a qualquer outro 

veículo normativo elencados no art. 59 da Constituição Federal, que não seja a lei 

ordinária não poderão ser inseridas no ordenamento jurídico através de medidas 

provisórias. Onde a Carta Magna reserva ou atribui competência a outra espécie 

normativa que não seja a lei ordinária, estaremos diante de vedação ao uso do 

instrumento normativo objeto de nosso estudo. 

 

Porém, o legislador se preocupou mais com a lei complementar, tendo 

em vista a enorme variedade de tributos que ela pode versar, tais como 
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empréstimos compulsórios, grandes fortunas, impostos não previstos no art. 153 da 

CF, desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo 

próprios dos discriminados na Constituição e os destinados a garantir a manutenção 

ou expansão da seguridade social. É importante ressaltar que a competência 

residual prevista no art. 154, inciso I, exige de maneira clara a lei complementar para 

a instituição de tributos não previstos no art. 153, o que torna a medida provisória 

vedada para tal fim. 

 

Alguns doutrinadores, como Machado (2005), admitem o emprego de 

medida provisória somente para instituir o imposto extraordinário previsto no art. 

154, inciso II da Constituição, na iminência ou no caso de guerra externa. 

 

2.4 Projeto de Lei aprovado pelo Congresso Nacional 

 

Entre os diversos assuntos em que é vedada a edição de medida 

provisória está a proibição de que este veículo normativo verse sobre a matéria já 

regulada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, mas que se encontra 

pendente de manifestação do Presidente da República, seja para o exercício do 

veto, seja para a sanção presidencial e posterior publicação (art. 62, § 1°, inciso IV). 

 

Como podemos perceber, esse dispositivo acrescentado pela Emenda 

Constitucional n° 32 representa uma tentativa do Poder Legislativo de reafirmar sua 

importância e sua posição suprema no processo legislativo. 
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Quanto aos projetos de lei que tiverem sido rejeitados pelo Congresso, 

tendo por base o princípio da irrepetibilidade, espaço não há para edição de medida 

provisória regulando matéria idêntica na mesma sessão legislativa. Isto posto, visa 

impedir que o Executivo tente empurrar a todo custo normas que sejam do seu 

exclusivo interesse, mas não do Legislativo, que ao rejeitar o projeto de lei, já terá se 

posicionado sobre o assunto. Agindo de outro modo, estará o Presidente ofendendo, 

tanto o princípio da separação de poderes, como também transgredindo a 

integridade da ordem democrática. 

 

2.5 Limites materiais não previstos no art. 62, § 1° 

 

2.5.1 Artigo 246 da Constituição Federal 

 

Existem algumas outras vedações à edição de medidas provisórias que 

não estão dispostas no § 1° do art. 62 da Constituição Federal. Um desses limites 

materiais é o que está exposto no art. 246 da Carta Magna. Vejamos: 

 

Art. 246. É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de 
artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de 
emenda promulgada entre 1° de janeiro de 1995 até a promulgação desta 
emenda, inclusive. 
 

 

O referido art. 246 já foi alterado por 3 (três) Emendas Constitucionais 

(6, 7 e 32), onde adotou-se um interregno temporal no qual o Presidente da 

República não poderá editar medida provisória sobre dispositivos constitucionais 

modificados naquele período (entre 1/1/95 e 11/9/2001). Essa limitação traz grandes 

implicações, pois uma enorme gama de matérias fica excluída do âmbito das 
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medidas provisórias, tais como as Emendas 19/98 (Reforma Administrativa) e 20/98 

(Reforma Previdenciária), que promoveram verdadeiras reformas estruturais no 

corpo da Constituição, uma vez que só para se ter uma idéia, a primeira alterou 28 

artigos do texto constitucional em vigor. 

 

2.5.2 Reedição 

 

Outra vedação que não consta no § 1° do art. 62 é o estabelecido no § 

10° do mesmo dispositivo, ou seja, o limite temporal que veda a reedição de medida 

provisória rejeitada expressa ou tacitamente na mesma sessão legislativa. Essa 

limitação material diz mais respeito à conversão em lei pelo Congresso do que 

propriamente à edição de medida provisória, pois como sabemos, a aprovação 

dessa pode se dar na integralidade do seu texto, ou com alterações, onde nesse 

último caso, essas alterações promovidas pelo Legislativo deverão versar única e 

exclusivamente em torno de assuntos correlatos à matéria versada originalmente na 

medida provisória, guardando com ela certa pertinência temática. 

 

2.5.3 Artigo 73 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

 

 Podemos encontrar outra vedação à utilização do instrumento normativo 

previsto no inciso V, do art. 59 da Constituição no Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, onde o seu art. 73 proíbe o uso das medidas 

provisórias para regular o Fundo Social de Emergência desde a Emenda 

Constitucional de Revisão n° 1, de 1994. Esse fundo, destinado aos mais nobres 

objetivos nacionais – como custeio dos sistemas de saúde e educação, benefícios 
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previdenciários e auxílios assistenciais de prestação continuada – é integrado pelo 

produto da arrecadação do imposto de renda, imposto sobre operações financeiras, 

contribuição social sobre o lucro e demais impostos e contribuições da União, 

carregando consigo grande relevância, o que confere enorme status à vedação 

citada no art. 73 do ADCT. 

 

2.6 Omissão do constituinte em relação à matéria tributária 

 

Pelo que já foi exposto em relação aos limites materiais, podemos notar 

a omissão do legislador em relação à matéria tributária, principalmente quanto à 

instituição e majoração de tributos, fato este que provoca a existência de 

posicionamentos divergentes por parte dos doutrinadores.  

 

Para alguns autores, a Constituição oferta primazia e limitações aos 

tributos, mas também não diz que não poderá ser disciplinado por medida provisória, 

no caso dos pressupostos constitucionais ocorrem. Para estes, dentre as matérias 

insuscetíveis de veiculação por medida provisória, incluídas no art. 62, § 1° da CF, 

não se inclui, expressamente, o Direito Tributário, podendo assim ser objeto de 

regulamentação pelo instrumento normativo em tela.  

 

Para a outra parte da doutrina é inadmissível a instituição e majoração 

de tributos por medida provisória, tendo em vista várias incompatibilidades da 

utilização desse instrumento normativo para esse fim com os princípios 

constitucionais tributários. Neste sentido, as medidas provisórias na seara tributária 

apresentam muitas vezes um choque com princípios importantíssimos do nosso 
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ordenamento jurídico, tais como, os princípios da separação de poderes, da estrita 

legalidade, da segurança jurídica, da anterioridade, entre outros.  

 

Ficamos com essa segunda corrente, lamentando ainda o fato de não ter 

sido incluída no rol de vedações estabelecidas no art. 62, § 1°, de forma geral, a 

matéria tributária, intimamente ligada ao patrimônio e à liberdade das pessoas. 

Deixemos a análise mais aprofundada dos princípios acima referidos no próximo 

capítulo. 
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3 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS E MEDIDAS 

PROVISÓRIAS 

 

Ponto principal de nosso estudo é o que iremos analisar no presente 

capítulo, ou seja, o fato de que as medidas provisórias na seara tributária 

apresentam muitas vezes um choque com princípios importantíssimos do nosso 

ordenamento jurídico, tais como, os princípios da separação de poderes, da estrita 

legalidade, da segurança jurídica, da anterioridade, entre outros. 

 

A análise individual dos princípios citados acima possibilitará, com total 

segurança e clareza, vermos a absoluta incompatibilidade do uso de medidas 

provisórias para instituir ou majorar tributos com esses princípios constitucionais 

tributários enraizados em nosso ordenamento jurídico. 

 

3.1 Princípio da Legalidade 

 

Primeiramente, é importante estabelecer as duas acepções em que a 

palavra lei pode ser empregada, em sentido amplo ou em sentido estrito. Lei em 

sentido amplo pode ser compreendida como o ato jurídico pelo qual se exterioriza 

uma norma jurídica, com a finalidade de regular as relações intersubjetivas. As 

espécies normativas integrantes do art. 59 da Constituição são leis em sentido 

amplo, ou seja, emendas, leis complementares, leis delegadas, leis ordinárias, 

decretos legislativos, resoluções e medidas provisórias. Já a lei em sentido estrito 

traz consigo a necessidade do exercício da função legislativa típica e própria do 

poder competente, nos termos estabelecidos pela Constituição. Sendo, portanto, 

fruto da conjugação de vontades dos Poderes Legislativo e Executivo, pressupondo 
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o cumprimento de todas as fases do rito legislativo comum, ou seja, iniciativa 

(projeto de lei), discussão, votação, sanção ou veto, promulgação e publicação. 

Assim, determinado texto normativo só será considerado lei em sentido amplo e 

estrito quando o comando normativo resultar do processo legislativo pleno. 

 

Como bem sabemos, o princípio da legalidade é um dos mais 

importantes do direito e encontra-se sedimentado em vários dispositivos 

constitucionais. Desse modo, no inciso II do art. 5° da Constituição Federal temos 

expressamente que: 

Art. 5° [...] 
II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 
em virtude de lei. 

 

Por essa premissa do direito brasileiro, alguém somente será obrigado a 

fazer algo, obedecer a um determinado comportamento imposto pela Administração, 

ou deixar de fazer alguma coisa, abstraindo-se de condutas consideradas ilícitas, 

seja no campo penal, administrativo, tributário, civil, dentre outros, se houver prévia 

determinação legal nesse sentido. 

 

Dessa maneira, o princípio da legalidade assume papel preponderante, 

exercendo influência sobre todos os ramos do direito positivo brasileiro, não sendo 

possível pensar no surgimento de direitos subjetivos e deveres sem lei que os 

estabeleça.  

 

Assim como a Constituição Federal, o Código Tributário Nacional, em 

seu artigo 3°, previu que todo tributo deverá ser instituído por Lei, buscando o 

legislador excluir o elemento volitivo do campo dos tributos, já que não há como se 
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imaginar obrigações no direito tributário brasileiro que não sejam exigidas em virtude 

de Lei. Nesse sentido, o Direito Tributário é um dos campos em que o princípio da 

legalidade assume papel fundamental, estabelecendo o art. 150, I da Lei Maior que: 

 

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. 

 

 

Esse reforço estabelecido no art. 150, I se justifica por estarmos diante 

da liberdade e da propriedade das pessoas, valores essenciais garantidos 

constitucionalmente, dando origem ao chamado princípio da estrita legalidade 

tributária.  

 

É certo que a exigência de tributos sempre foi um dos pontos principais 

de conflitos entre o Estado e o cidadão contribuinte, onde o primeiro visa sempre 

aumentar a arrecadação dos cofres públicos e o segundo detém prerrogativas 

estabelecidas no ordenamento jurídico com o objetivo de evitar arbitrariedades e 

imoderações que já aconteceram bastante em nosso passado.  

 

Assim, foi ganhando corpo na mente das pessoas a idéia de que a 

cobrança de um tributo só seria considerada válida e legítima se estivesse fundada 

em prévio assentimento popular, por isso é imprescindível que toda ingerência do 

Estado no patrimônio dos cidadãos tenha como origem a vontade do próprio povo, 

afinal vivemos numa República Federativa onde a Constituição Federal, no 

parágrafo único do art. 1° estabelece que todo poder emana do povo, que o exerce 

por meio de representantes eleitos. Essa manifestação da vontade popular se dá 
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através da Câmara dos Deputados, seguindo assim o regime constitucional do 

processo legislativo. 

Desse modo, fica afastada a possibilidade do Poder Executivo, por ato 

administrativo próprio (decreto, regulamento, instrução normativa), gravar, mediante 

a criação de tributos, o patrimônio dos particulares, tendo em vista que tais atos não 

se submetem à apreciação parlamentar. 

 

Nos atuais regimes democráticos e representativos os administrados 

devem expressar o seu consentimento prévio sobre assuntos diversos e 

principalmente sobre tributos, onde cabe ao Poder Legislativo expressar a vontade 

popular, consentindo ou não com sua criação ou aumento destes. Portanto, em 

nosso entendimento e também de grande parte da doutrina, se faz necessário Lei 

em sentido estrito para que se possa criar ou aumentar um tributo, sendo esta 

dotada de generalidade e abstração e provindo do Poder Legislativo, verdadeiro 

representante da vontade do povo, tendo seus membros sido eleitos por estes para 

representar e defender seus interesses.  

 

Assim, a instituição e majoração de tributos deve nascer de Lei, sendo 

imprescindível que esta expresse todos os aspectos da regra tributária, como 

hipótese de incidência, fato jurídico tributário imponível, sujeitos ativo e passivo, 

base de cálculo e alíquotas, formas de lançamento e extinção, dentre outros. Porém, 

é imperioso que esta Lei seja decorrente do Poder Legislativo, pelo fato da cobrança 

de tributos representar uma ingerência do Estado no patrimônio dos cidadãos, 

estando-se diante dos direitos individuais de liberdade e propriedade do contribuinte, 

precisando para tanto que tenha origem na vontade do próprio povo. 
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 Carvalho (2002, p. 179) afirma que: 

 
Tributos novos ou pela majoração dos já existentes, sejam eles vinculados 
ou não a atuação do Estado, reivindica lei, e lei em sentido estrito. Trata de 
secular conquista dos povos civilizados, postulando discutir e votar, 
democraticamente, as exigências fiscais que a entidade tributante deseja 
implantar ou aumentar. 

 

 

É claro que se sabemos ser de grande importância a existência de 

instrumento legislativo capaz de suprir as necessidades do Estado perante uma 

situação de relevância e urgência para a elaboração de normas, mas as medidas 

provisórias não representam, em sua essência, um processo legislativo pleno com a 

participação efetiva do Poder que é competente para tanto, só participando o 

Legislativo na posterior apreciação do texto do referido instrumento normativo. Na 

verdade quem está legislando é o Poder Executivo, sendo, portanto, as medidas 

provisórias lei em sentido amplo e não em sentido estrito, apresentando, assim, 

incompatibilidade no uso desse instrumento normativo para a instituição e majoração 

de tributos.  

 

Não se pode justificar a edição de medidas provisórias para tal fim no 

fato de que o mundo contemporâneo necessita de respostas corretas e imediatas 

para a solução de diversos problemas e no fato de que o processo legislativo 

ordinário não é dotado de agilidade suficiente. 

 

No entanto, existem exceções ao princípio da estrita legalidade, onde 

conforme autorização constitucional expressa, alguns impostos poderão ter suas 

alíquotas alteradas por decisão do Poder Executivo. É o que está estabelecido no § 

1° do art. 153 da Constituição Federal: 
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Art. 153, § 1°. 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. 

 

 

Estes impostos são: imposto sobre importação de produtos estrangeiros; 

exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; produtos 

industrializados; e operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou 

valores mobiliários. Isto posto, temos um importante instrumento de política 

econômica e fiscal, tendo essa burla ao princípio da estrita legalidade, estabelecido 

na Constituição, justificativa na utilização desses impostos como autênticas 

ferramentas da função extrafiscal, necessitando assim de rápida manipulação do 

mesmo. Vale ressaltar a exigência de observância aos limites e condições previstos 

em Lei, devendo esta autorizar expressamente o estabelecimento das alíquotas 

dentro de certo instrumento normativo. 

 

Ressalte-se que por estarmos diante de uma exceção a uma regra de 

princípio constitucional, a interpretação a ser utilizada deve ser restritiva, afinal a 

estrita legalidade constitui limitação ao poder de tributar e garantia do contribuinte, 

só podendo ser excepcionada nas hipóteses previstas pelo Constituinte Originário. A 

referência aos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V é taxativa (ou exaustiva ou 

numerus clausus), não admitindo ampliação sequer por emenda constitucional 

(PAULSEN, 2004, p. 333). 

 

Alguns doutrinadores entendem que a medida provisória poderá ser 

utilizada nessa situação, porém outros entendem em sentido contrário, afinal esse 

instrumento normativo implicaria em autorização do Executivo para si próprio. 
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Com o advento da Emenda Constitucional n° 32/2001, especificamente 

na seara tributária, as medidas provisórias somente não poderiam instituir os tributos 

colocados sob reserva de lei complementar e também, com exceção dos impostos 

previstos no art. 153, I, II, IV e V, e 154, I, todos os demais tributos só poderiam ser 

exigidos se a medida provisória que os instituísse houvesse sido convertida em Lei 

até noventa dias antes do término do exercício financeiro, de forma a acolher o 

disposto no art. 150, III, “c” da Constituição Federal. Sobre tal emenda, as lições de 

R. A. Carrazza (2006, p.275-276): 

 

Todavia, obtemperamos que tal Emenda Constitucional, na parte atinente 
às medidas provisórias, afronta o princípio da legalidade tributária e, por via 
de conseqüência, a autonomia e a independência do Poder Legislativo. 
Viola, pois, a cláusula pétrea do art. 60, § 4°, III, da CF, que estabelece que 
nenhuma emenda constitucional poderá sequer tender a abolir a separação 
dos Poderes. Como se isso não bastasse, a mesma Emenda 
Constitucional 32/2001 – sempre no concerne às medidas provisórias – 
atropela o direito fundamental dos contribuintes de só serem compelidos a 
pagar tributos que tenham sido adequadamente ‘consentidos’ por seus 
representantes imediatos: os legisladores. Invocável, portanto, na espécie, 
também a cláusula pétrea do art. 60, § 4°, IV, da CF, que veda o 
amesquinhamento, por meio de emenda constitucional, dos direitos e 
garantias individuais lato sensu. 
 

 

 

Outra questão a ser considerada como argumento contrário a edição de 

medida provisória que vise instituir ou majorar tributos, ainda baseada no princípio 

da legalidade, é que a Constituição Federal atribuiu a esse instrumento normativo 

apenas força de lei, o que é bem diferente de ser Lei. Neste sentido, Carrazza 

(2006, p. 271) dispõe que: 

 
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 caso de relevância 
e urgência. 
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Moraes (2003) também entende da mesma forma, afirmando que 

medida provisória não é Lei, e sim uma espécie normativa excepcional, 

transitoriamente investida de força de Lei. Portanto, medida provisória não é Lei, 

mas sim um ato de natureza administrativa expedido pelo Poder Executivo com 

força transitória de lei. 

 

Parte da doutrina que se posiciona no sentido contrário entende que ao 

atribuir-se força de lei à medida provisória, a Constituição, nas hipóteses de 

instituição e majoração de tributos, condicionou a produção de efeitos das normas 

por ela veiculadas à conversão em Lei ordinária. Assim, para que um tributo possa 

ser exigido é de fundamental importância que o procedimento da conversão tenha 

se operado, dado que só a lei ordinária pode dar margem a qualquer manobra 

constritiva do Fisco aos particulares.  

 

Vale ressaltar que as medidas provisórias possuem vida efêmera, já que 

caducam decorrido o prazo de aprovação. De tal modo, se nesse curto prazo não for 

convolada em Lei, perde a eficácia inicial, sendo seus efeitos ex tunc, 

desaparecendo todas as implicações que eventualmente foram produzidas. Embora 

esse instrumento normativo previsto no art. 59, V, possua efeitos imediatos, assim 

que publicadas, o fazem de modo reversível e precário. Portanto, não podem instituir 

tributos, já que o assunto vem presidido pelos princípios da segurança jurídica e da 

não-surpresa. 

 

Conforme já tínhamos afirmado, o art. 150, I, da Carta Federal, exige 

que os tributos venham criados ou aumentados por meio de Lei e medida provisória 
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não é Lei, pois só se transforma em tal quando ratificada pelo Congresso Nacional, 

não podendo, portanto, produzir efeitos que a Constituição reservou à lei. 

 

Um dos argumentos usados por aqueles que defendem o uso das 

medidas provisórias no âmbito tributário, como instrumento instituidor e majorador, é 

que somente com a aprovação desta e sua conseqüente conversão em lei ordinária, 

um tributo será exigível, mas que de fato ele já se encontrava instituído de maneira 

cabal muito antes de se realizar tal conversão. Ora, não se mostra urgente, 

pressuposto constitucional das medidas provisórias, instituir um tributo quando sua 

exigência não é possível de ser efetivada, ressaltando ainda a incidência do 

princípio da anterioridade na maioria esmagadora dos tributos. Muitas vezes poderia 

o Governo aguardar cem dias para majorar ou instituir um tributo através de lei 

formal, conforme explanação já feita anteriormente. 

 

Ademais, infelizmente, nem sempre o Poder Judiciário corresponde às 

expectativas dos operadores do direito e em nome da figura da “governabilidade” tão 

exacerbada ultimamente, acabou o STF aceitando o uso das medidas provisórias 

em função diversa da preconizada pela doutrina majoritária, atendendo muitas vezes 

os interesses governamentais em detrimento dos interesses da sociedade. 

 

 

3.2 Princípio da Anterioridade 

 

Um dos principais princípios constitucionais defendidos pelos que 

entendem ser incompatível a edição de medidas provisórias com a instituição e 
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majoração de tributos é o princípio da anterioridade. Pode se dizer que este é 

especificamente tributário, pois se projeta apenas nesta seara, encontrando-se 

exposto na Constituição Federal nos arts. 150, III, “b” e “c”, 150, §1° e 195, § 6°, 

verbis: 

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
 
III – cobrar tributos: 
 
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os 
instituiu ou aumentou; 
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a 
lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea ‘b’; 
 
§ 1°. A vedação do inciso II, ‘b’, não se aplica aos tributos previstos nos 
arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; e 154, II; e a vedação do inciso III, ‘c’, não se 
aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem 
à fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III e 156, 
I. 
 
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de 
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes 
dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 
 
[...] 
 
§ 6°. As contribuições sociais de que trata esse artigo só poderão ser 
exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as 
tiver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, 
III, ’b’. 

 

Pela garantia assegurada ao cidadão no art. 150, III, b, nenhum tributo 

poderá ser exigido sem que a Lei, em sentido estrito, que o instituiu ou majorou, 

tenha sido publicada antes do exercício financeiro em que se pretenda cobrar tal 

exação. Da mesma forma, antes de decorridos noventa dias da publicação da lei, 

em sentido estrito, a norma tributária ainda não terá adquirido a eficácia necessária 

para possibilitar a exigibilidade de prestações compulsórias do contribuinte.  
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A necessidade desse lapso temporal exigido visa, prioritariamente, 

garantir a segurança jurídica, proporcionando conhecimento por parte daqueles que 

serão atingidos pela norma, evitando, desse modo, surpresas para o contribuinte 

com a instituição e majoração de tributos no mesmo exercício financeiro. Nas 

palavras de Carrazza (2006, p. 188): 

 

De fato, o princípio da anterioridade veicula a idéia de que deve ser 
suprimida a tributação de surpresa (que afronta a segurança jurídica dos 
contribuintes). Ele impede que, da noite para o dia, alguém seja colhido por 
nova exigência fiscal. É ele, ainda, que exige que o contribuinte se depare 
com regras tributárias claras, estáveis e seguras. E, mais, do que isso: que 
tenha conhecimento antecipado dos tributos que lhe serão exigidos ao 
longo do exercício financeiro, justamente para que possa planejar, com 
tranqüilidade, sua vida econômica. 

 

Faremos agora uma breve explanação sobre os três tipos de 

anterioridade consagrados no texto da Constituição Federal. A chamada 

anterioridade de exercício é aquela constante no art. 150, III, b ora já comentado, ou 

seja, a lei que cria ou aumenta um tributo ao entrar em vigor, fica com sua eficácia 

paralisada até o próximo exercício financeiro, quando então passará a produzir 

todos os efeitos na ordem jurídica. Portanto, essa lei, em sentido estrito, instituidora 

ou majoradora de tributos só vai incidir sobre fatos ocorridos no exercício financeiro 

subseqüente ao de sua entrada em vigor. Se assim não fosse, um tributo criado em 

abril poderia incidir sobre fatos ocorridos em maio do mesmo ano, desde que o Fisco 

só realizasse sua cobrança no exercício seguinte. 

 

A anterioridade de noventa dias foi inserida em nosso ordenamento 

jurídico com o advento da Emenda Constitucional n° 42/2003, que inseriu no art. 

150, III a alínea c. Até a entrada em vigor da referida emenda existia apenas 

anterioridade de exercício, o que ocasionava impressionantes surpresas causadas 
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ao contribuinte por meio da tributação, isso através de ardilosas atitudes do 

legislador, transformando e reduzindo aquela garantia constitucional assegurada em 

mera formalidade burocrática. 

 

Exemplo dessa prática absurda foi o que ocorreu com a Medida 

Provisória n° 812 que visava a majoração do Imposto de Renda, sendo editada e 

publicada na noite de sábado dia 31 de dezembro de 1994, em edição extra do 

Diário Oficial. Como se não bastasse, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser esta 

perfeitamente constitucional: 

 

Imposto de Renda e Contribuição Social. Medida Provisória n. 812, de 31-
12-94, convertida na Lei n° 8.981/95. Artigos 42 e 58. Princípio da 
anterioridade. Medida Provisória que foi publicada em 31-12-94, apesar de 
esse dia ser um sábado e o Diário oficial ter sido posto à venda à noite. 
Não ocorrência, portanto, de ofensa, quanto à alteração relativa ao imposto 
de renda, ao princípio da anterioridade. 
 
[...] 
 
(RE 226.451-3/PE, unânime, Rel. Min. Moreira Alves, mai/2000) 

 

 

Percebendo a fragilidade com que estava sendo tratada a anterioridade 

de exercício e o princípio da não-surpresa, o Constituinte Derivado, por meio da 

Emenda Constitucional n°42/2003, forneceu nova garantia individual aos 

contribuintes. Assim, ficou estabelecido pela anterioridade de noventa dias expressa 

no art. 150, III, c, a obrigatoriedade de observância de um prazo mínimo de noventa 

dias, contados da publicação da lei, antes do início da cobrança de um novo tributo 

ou de antigo tributo majorado por qualquer dos entes estatais.  

 

Vale ressaltar que aplicação do princípio da anterioridade estabelecido 

nas alíneas b e c do inciso III do art. 150 se dá de forma cumulativa, devendo o 
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tributo obedecer à anterioridade de exercício e também à anterioridade de noventa 

dias, isso como uma forma de reforço. Por exemplo, um tributo instituído em 31-06-

2006, a anterioridade de noventa dias se satisfaz em 31-09-2006 e a anterioridade 

de exercício só se observará em 01-01-2007, onde pelo fato da necessidade de 

ambas serem observadas e a última ser mais avançada no tempo do que a primeira, 

o tributo só poderá ser cobrado em 01-01-2007. Desse modo, para um tributo 

instituído em 26-11-2006, a anterioridade de exercício está suprida em 01-01-2007 e 

a de noventa dias apenas em 26-02-2007, estando a cobrança autorizada somente 

após essa última data. 

 

O outro tipo de anterioridade é o estabelecido no art. 195, § 6°, chamada 

de anterioridade especial ou nonagesimal, que determina que as contribuições 

responsáveis pelo custeio da seguridade social não se sujeitam ao princípio da 

anterioridade de exercício, podendo, conforme as peculiaridades do caso, ser 

instituída e cobrada no mesmo exercício fiscal, desde que tenha decorrido o lapso 

temporal de noventa dias da publicação da Lei que as houver instituído ou 

modificado. 

 

 Como expusemos no início desse tópico relacionado ao princípio da 

anterioridade, um dos dispositivos constitucionais que fazem referência a tal 

princípio trata-se do art. 150, § 1°. Por meio deste temos as exceções aos princípios 

da anterioridade de exercício e de noventa dias.  

 

Assim, ficam excepcionados da observância ao princípio da 

anterioridade de exercício os seguintes impostos, cujas competências tributárias 
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foram atribuídas à União: art. 153, I, II, IV e V, ou seja, importação de produtos 

estrangeiros; exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; 

produtos industrializados; operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a 

títulos ou valores mobiliários; art. 154, II – impostos extraordinários instituídos na 

iminência de guerra externa, compreendidos ou não na competência tributária da 

União; e ainda o art. 148, I – empréstimo compulsório para atender a despesas 

extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua 

iminência. Já em relação às exceções ao princípio da anterioridade de noventa dias 

incluem-se todos os impostos acima relacionados, trocando-se apenas o IPI (art. 

153, IV) pelo Imposto de Renda (art. 153, III), além da fixação da base de cálculo do 

IPVA e do IPTU, onde estes se submetem incondicionalmente à anterioridade de 

exercício e estão liberados em relação à anterioridade de noventa dias. Além dessas 

exceções, temos também outras, contidas no art. 155, § 4°, IV, “c” (ICMS sobre 

combustíveis e lubrificantes com incidência unifásica) e art. 177, § 4°, I, “b” (CIDE-

combustível). 

 

As justificativas elaboradas pela doutrina para o estabelecimento dessas 

exceções contidas no art. 150, § 1° derivam da necessidade de agilidade nas 

alterações de impostos marcadamente extrafiscais, permitindo assim que eles 

cumpram sua função regulatória e do atendimento de despesas imprevistas e 

absolutamente emergenciais, como as decorrentes de esforços de guerra, real ou 

iminente, ou de calamidade pública. 
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Passemos agora ao que mais nos interessa nesse estudo, ou seja, a 

análise das medidas provisórias pela ótica do princípio da anterioridade. Neste 

sentido, traz-se a colação as palavras de Carrazza (2006, p. 283):  

 

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 1° de janeiro do ano seguinte. 
Onde, nesse caso, há urgência a justificar a instituição de um tributo? 
Haverá prazo mais do que suficiente para que seja votada uma lei 
ordinária, em regime de urgência. 

 

Portanto, em relação aos tributos submetidos ao princípio da 

anterioridade, as medidas provisórias não os podem criar ou aumentar, ainda mais 

quando houver mais de 45 dias até o fim do exercício financeiro, visto que uma Lei 

ordinária em regime de urgência leva esse mesmo lapso temporal para ser votada. 

 

E os tributos constantes do art. 150, § 1°, não sujeitos ao princípio da 

anterioridade, podem ser instituídos ou aumentados por meio de medidas 

provisórias? Entende-se também que não, pois para esses tributos a Constituição 

criou mecanismos específicos para resolver os problemas de urgência e do 

interesse público relevante. Relevantes são as palavras de Misabel de Abreu 

Machado Derzi (apud CARRAZZA, 2006, p. 284): 

 

A relevância e a urgência, em matéria tributária, assumem, na Constituição 
Federal, uma conotação toda própria, estranha às que legitimam a edição 
de medidas provisórias. Para esta ilustre jurista ‘instituir tributo ou majorar 
os já existentes não é considerado relevante e urgente pela Constituição 
Federal’, a ponto de justificar a edição de medidas provisórias. 
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Os juristas que defendem a edição de medida provisória que institua ou 

majore tributos, entendem que esta só produzirá efeitos no exercício financeiro 

seguinte ao da edição da espécie normativa, desde que ela seja convertida em lei 

ordinária até o último dia daquele em que foi editada, ou, caso a conversão em lei 

com alterações se dê em exercício financeiro que não seja o da edição da medida 

provisória, será preciso esperar o transcorrer do ano, podendo-se exigir a exação 

fiscal a partir de 1° de janeiro do ano seguinte. De pronto é possível enxergar total 

incompatibilidade do pressuposto constitucional da urgência para a edição de 

medida provisória com o princípio da anterioridade, pois se é possível esperar todo 

esse lapso temporal, por que não criar o tributo por lei ordinária em regime de 

urgência? 

 

Exemplificando, uma medida provisória é editada no final de certo ano, 

sendo convertida em lei logo nos primeiros dias do ano subseqüente. Pelo que 

expõe o § 2º do art. 62, as medidas provisórias necessitam serem convertidas em lei 

até o último dia do exercício financeiro daquele em que foi editada, então a cobrança 

deste só poderá ser realizada no outro exercício fiscal, ou seja, mais de um ano 

depois. Onde entra a urgência, requisito constitucional absoluto para a edição de 

medida provisória? 

 

O próprio legislador deixou explícito, no § 2° do art. 62 da Constituição, 

que o tributo criado ou majorado por medida provisória também deve obedecer ao 

princípio da anterioridade, sendo que para a melhor doutrina uma coisa não se 
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coaduna com a outra, ficando, desse modo, descaracterizado o pressuposto da 

urgência para a edição de tal instrumento normativo. 

 

Acreditamos ser uma incoerência inaceitável tentar compatibilizar a idéia 

de que os tributos instituídos ou majorados por medidas provisórias só produzirão 

efeitos no exercício financeiro seguinte, ao lado do condicionamento de seu uso 

somente em situações urgentes, implicando assim em contradição.  

 

Se fosse possível essa adequação da edição de medidas provisórias 

como veículo introdutor de normas tributárias, estaríamos diante de um verdadeiro 

desrespeito ao princípio da anterioridade constitucionalmente estabelecido e 

desatendimento ao pressuposto da urgência previsto no caput do art. 62 da Lei 

Maior. 

 

Tal incompatibilidade também se faz presente no fato de que as medidas 

provisórias, em regra geral, têm o condão de antecipar a eficácia da matéria por elas 

veiculadas, enquanto que a lei, em sentido estrito, que vise introduzir normas 

instituidoras ou majoradoras de tributos, devem obedecer ao princípio da 

anterioridade, adiando, assim, sua eficácia para o exercício financeiro subseqüente, 

visando sempre o respeito ao princípio da segurança jurídica e da não-surpresa, de 

modo a estabelecer a estabilidade das relações jurídicas existentes entre o Estado-

Fisco e seus contribuintes. 

 O antagonismo gerado entre a edição de medida provisória para instituir 

ou majorar tributos e o princípio da anterioridade é inarredável, onde finalizamos 

esse assunto com as palavras de Pinto (2006): 
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Instituir ou aumentar tributos tanto não é urgente que a Constituição 
determina que nestes casos seja observado o princípio da anterioridade, 

excepcionando, os casos em que tal princípio não se aplica. 
[...] 

 
Constar na Constituição Federal que a criação e o aumento de tributos 
deve respeitar o princípio da anterioridade demonstra a intenção de que 
este tema seja tratado pelo Poder Legislativo, após discussão e 
apresentação à toda sociedade. 
 
[...] 
 
Admitir a instituição ou a majoração de tributos por um simples ato do 
Chefe do Executivo implica retroceder na história desconsiderando todo o 
avanço trilhado em prol da liberdade frente ao poder. 

 

 

3.3 Princípio da Segurança Jurídica 

 

A segurança jurídica é um dos princípios basilares para a obtenção do 

valor supremo de justiça e imprescindível para que um Estado possa se intitular 

Democrático e de Direito. Com isso, temos a necessidade da existência de normas 

representativas de vontade popular e observância e respeito aos direitos e garantias 

fundamentais. 

 

Através do princípio da segurança jurídica temos o enorme relevo que 

adquire a idéia de previsibilidade pelo particular do comportamento que será 

adotado por ele, pois deve organizar suas condutas em conformidade com os 

preceitos normativos existentes. 

 

É fundamental que os cidadãos que virão a figurar no pólo passivo das 

futuras obrigações tributárias como contribuintes, conheçam as regras aplicáveis à 

tributação, podendo, dessa forma, programar suas dívidas e negócios sem 

surpresas, amparados num sistema jurídico positivado, seguro e conhecido. 
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Em razão do perfeito cumprimento do princípio em tela, é inegável que o 

Poder Legislativo é o mais indicado para a criação de normas tributárias, de modo 

que suas regras só produzirão conseqüências após uma ampla discussão com a 

sociedade, permitindo, assim, um melhor planejamento por parte dos contribuintes. 

Incontestável é a segurança jurídica produzida por uma lei que segue o rito ordinário 

do processo legislativo, em comparação com uma medida provisória, caso em que o 

Chefe do Executivo pode introduzir ou alterar o campo normativo fiscal, onde a lei 

incide, eminentemente, no campo da liberdade e da propriedade das pessoas. 

 

Portanto, um Estado Democrático de Direito que se preze deve buscar 

sempre uma estabilidade, segurança e coerência em sua tributação, sendo isso uma 

base para que sejam respeitados os direitos do cidadão contribuinte e não atribuir a 

uma só pessoa, Chefe do Executivo, um instrumento normativo contrário ao princípio 

da segurança jurídica, como é o caso das medidas provisórias. Sem a menor 

sombra de dúvidas, a deliberação legislativa realizada pelo Congresso Nacional é 

muito mais transparente e de discussão ampliada, evitando, de forma muito mais 

clara, o cometimento de arbitrariedades e ilegalidades na elaboração de leis.  

 

É claro que as medidas provisórias são dotadas de provisoriedade e 

precariedade e por isso têm aplicação em caráter excepcional, servindo como um 

instrumento de manifestação governamental a ser aplicada em situações urgentes e 

relevantes, o que só faz ressaltar a sua não compatibilidade de aplicação na seara 

tributária para instituir e majorar tributos, tendo em vista a necessidade de 

segurança jurídica, não-surpresa e previsibilidade das relações jurídico-tributárias. 
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Como não podemos deixar de lembrar, é imprescindível, por 

determinação constitucional expressa, que a medida provisória seja convertida em 

lei ordinária por deliberação das duas Casas do Congresso Nacional, devendo-se 

analisar, além dos pressupostos constitucionais de urgência e relevância, o 

conteúdo da norma prevista no texto legal e sua perfeita adequação ao ordenamento 

jurídico vigente. Como veremos a seguir, no caso de rejeição da medida provisória 

as conseqüências geradas no campo das relações jurídicas podem ser bastante 

complicadas, afetando consideravelmente a segurança jurídica tão primada pela 

Constituição Federal. Vejamos as palavras de Galiano (2006, p. 163-164): 

 

Quando o Presidente da República exercita a competência privativa de 
editar medidas provisórias com força de lei, está ele outorgando eficácia 
(imediata, via de regra) ao plexo de normas constantes no instrumento, 
eficácia esta que possui um liame indissolúvel com um evento futuro e 
incerto – rejeição expressa do Legislativo, ou decurso do prazo sem 
deliberação congressual ou aprovação da medida provisória. Nas duas 
primeira hipóteses, a medida provisória desaparecerá por completo do 
mundo jurídico. Apagando-se do ordenamento, a medida provisória perderá 
sua eficácia (ou seja, deixará de produzir efeitos) a partir do momento de 
sua edição. Como conseqüência, procura-se inutilmente esquecer a 
eficácia (ainda que pó pouco tempo) da medida provisória rejeitada. Não 
obstante, como ela chegou sim a produzir efeitos (que precisam ser 
desfeitos, diga-se de passagem), manda a Constituição Federal que o 
Congresso discipline as relações jurídicas decorrentes do ato expurgado. 

 

 

Como se nota claramente, ao ser rejeitada uma medida provisória todos 

os seus efeitos que foram obviamente produzidos necessitam ser desfeitos, 

gerando, portanto, uma indiscutível fonte de insegurança jurídica, o que denota o 

grande inconveniente da medida provisória, ou seja, a perda de eficácia decorrente 

da rejeição, que retroage ao primeiro momento de sua existência. Sobre o assunto, 

Ferreira Filho (2001, p. 11) assim dispõe: 
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As medidas provisórias tornam instável o direito positivo, pois podem 
modificá-lo a qualquer momento, ex abrupto; pior, elas próprias são 
alteradas, não raro em profundidade, pelas medidas subseqüentes que as 
‘reeditam’, e repetidas vezes quanto a uma mesma matéria. Deste modo, 
tornam o direito incerto para as partes e mal conhecido para os 
aplicadores, que não têm tempo de bem examiná-las e amadurecer sua 
interpretação. 

 

 

Não podemos negar que houve um grande avanço no sentido se garantir 

a segurança jurídica como valor fundamental quando a Emenda Constitucional n° 

32/2001 extinguiu do nosso ordenamento a prática da reedição, na mesma sessão 

legislativa, das medidas provisórias rejeitadas ou que tenham perdido sua eficácia 

por decurso de prazo. 

 

As medidas provisórias, se analisadas pelo aspecto da segurança 

jurídica, são extremamente negativas. Por ter eficácia imediata, devem ser 

prontamente cumpridas e aplicadas, porém ninguém pode estar seguro de que elas 

serão convertidas em Lei na sua totalidade ou com alterações. Por isso, quem a 

cumpre e quem a aplica fica sempre na incerteza se o que fizer não virá a ser 

desfeito, seja pela não conversão da medida, seja pela sua conversão em outros 

termos. 

 

No âmbito tributário a utilização da medida provisória deve ser vista 

ainda com maiores ressalvas do que em relação aos outros campos normativos. 

Sem dúvida uma rápida consulta ao procedimento administrativo ou ação judicial de 

repetição de indébito utilizado pelo Fisco irá revelar o quanto é tormentosa a 

discussão e devolução do valor recolhido indevidamente, o que com certeza importa 

ao contribuinte grandes constrangimentos com o enfrentamento de entraves 
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burocráticos. Depois que um tributo, instituído por medida provisória, é cobrado, já 

houve o desfalque, a redução do patrimônio de alguém, por isso, sua posterior 

devolução, após um processo formal demorado, já terá causado prejuízo 

praticamente irreversível àquele que pagou e que por certo tempo foi desfalcado de 

parte de seu patrimônio. 

 

Assim, mesmo que o Chefe do executivo tenha todos os cuidados 

possíveis para que a medida provisória editada por ele não contenha qualquer 

ilegalidade, entendemos ser incompatível a utilização desse instrumento normativo 

para versar sobre matéria tributária, pois estamos diante de uma interferência estatal 

no patrimônio privado, afinal ninguém pode garantir que esta não será rejeitada pelo 

Congresso Nacional, criando-se imensa insegurança jurídica, com o contribuinte 

podendo sofrer um indigesto prejuízo. Mesmo que, em tese, se possa recompor o 

dano patrimonial sofrido pelo cidadão através de um decreto legislativo, nos termos 

do § 3° do art. 62 da Lei Maior, ou em caráter subsidiário, pelo exercício do direito 

fundamental de ação perante o Poder Judiciário (art. 5°, XXXV da CF), essa 

reposição demandará um lapso temporal sabidamente extenso, já tendo sido 

ocasionada diversas lesões ao patrimônio do sujeito passivo da relação jurídico-

tributária. Válido é o exemplo de Galiano (2006, p. 167-168): 

 

Quando uma empresa se vê obrigada a transferir parcelas de seu ativo 
para o pagamento de tributo (indevido) de maneira inesperada, não só o 
lucro do empresário poderá ser atingido, mas também a própria atividade 
desempenhada por aquela sociedade empresaria. Isso poderá acarretar 
conseqüências nefastas à função social desempenhada pela empresa. 
Assim, os recursos obtidos pelo tributo indevidamente introduzido por 
medida provisória ingressarão no numerário dos cofres estatais como 
recursos derivados, sendo destinados a projetos que visem atender a 
necessidades públicas. E é mais do que certo que a posterior devolução 
desse quantum poderá influenciar negativamente na continuidade desses 
projetos de interesse coletivo, algo altamente maléfico para a sociedade. 
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As medidas provisórias têm sua produção de efeitos de modo 

instantâneo e imediato, assim, no caso de não ocorrer sua conversão em lei 

ordinária, temos a implicação de diversos inconvenientes. Esses efeitos reversíveis 

e precários são extremamente indesejáveis para qualquer Estado Democrático de 

Direito. Tentando solucionar essa insegurança jurídica, o constituinte previu no art. 

62 § 3°, como já havíamos nos referido acima, que o Congresso Nacional deverá 

disciplinar, por meio de decreto legislativo, as relações jurídicas decorrentes das 

medidas provisórias rejeitadas. É fato mais do que notório que nem sempre a 

ausência de incidência, após a rejeição, das normas da medida provisória rejeitada é 

o bastante. Em diversas situações é preciso que novas normas jurídicas sejam 

introduzidas para que a estrutura social não venha a sofrer grandes abalos. 

 

Sabendo que nem sempre o Congresso Nacional desempenha suas 

funções do modo que os juristas recomendariam, nada obsta que o particular que se 

sinta lesado submeta sua situação ao Poder Judiciário, que poderá perfeitamente 

cumprir tal tarefa regulamentatória em caráter suplementar, atendendo aos mais 

diversos reclamos do ordenamento jurídico.  

 

Por ser fonte de insegurança jurídica, de modo a se sujeitar a reparação 

de prejuízos por meio de decreto legislativo ou prestação jurisdicional, no caso de 

rejeição, é que as medidas provisórias não podem ser utilizadas para instituir ou 

majorar tributos. Neste sentido, Carrazza (2006, p. 281) afirma que: 

 

Pensamos, outrossim, que a medida provisória só cabe em casos 
excepcionais, que admitam, se ela for rejeitada, o retorno ao status quo 
ante, sem maiores transtornos ou prejuízos, para quem quer que seja. Por 
aí já vemos que não pode definir crimes, nem cominar-lhes as respectivas 
sanções. 
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Muitas vezes esse decreto legislativo que visa disciplinar as relações 

jurídicas decorrentes das medidas provisórias rejeitadas não é eficaz, pois inúmeras 

peculiaridades inerentes a cada medida provisória acarretam conseqüências 

minuciosas e inimagináveis pelo legislador. Carvalho (2002, p.65) já comentou esse 

assunto com muita propriedade: 

 

Cometida atribuição desse tope ao Legislativo, ficaria ele entretido com 
assuntos que julgou irrelevantes, inoportunos ou incompatíveis, 
representando autêntica violência contra esse Poder da República compeli-
lo a restaurar a ordem jurídica arranhada por expedientes utilizados com 
açodo ou imprevisão pelo Executivo. Sua missão constitucional está bem 
longe de ser esta. 

 

 

Quando o contribuinte entender necessário buscar uma solução judicial, 

tendo em vista a não apreciação no caso concreto de todos os detalhes pelo Poder 

Legislativo, por meio de decreto, deve, portanto, fazê-lo. Assim, editada a medida 

provisória e depois sendo esta rejeitada, não se pode afastar dos legitimados o 

controle jurisdicional dos efeitos desse ato normativo, sob pena inconteste de 

violação à Constituição Federal, nos termos do art. 5°, XXXV, onde a lei não exclui 

da apreciação do Judiciário lesão ou ameaça a direito. Temos aí presente o princípio 

da inafastabilidade do controle jurisdicional, entendendo-se por este que nenhuma 

lesão a direito ou singela ameaça de lesão, poderá escapar do crivo do controle 

judicial, seja esse direito individual, coletivo ou difuso. Desse modo, o decreto 

legislativo não é o único modo de se reparar os danos decorrentes da medida 

rejeitada, pois se assim fosse, estaríamos diante de total dissonância com o direito e 

garantia fundamental acima transcrito. 
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Para a impugnação do conteúdo de certa medida provisória ou para a 

recomposição dos prejuízos verificados por ocasião de uma medida rejeitada, os 

interessados podem se valer de diversos remédios constitucionais, como mandado 

de segurança, ação popular, mandado de injunção, ação direta de 

inconstitucionalidade e medida cautelar incidental, visando a suspensão dos efeitos 

da medida violadora dos preceitos constitucionais. 

 

Como podemos analisar, a reparação desses danos sofridos pelo 

contribuinte, tanto pelo Congresso Nacional, quanto pelo Poder Judiciário, 

juntamente com todos os percalços advindos disso, leva sempre a dúvida do 

cidadão acerca da obediência ou não às normas previstas em certa medida 

provisória, pois essa poderá vir a ser rejeitada, tendo em vista a perda de eficácia 

retroativa à data de sua edição, na hipótese  dela não ser aprovada pelo Poder 

Legislativo.  

 

Por tudo que foi exposto nesse tópico de nosso estudo, impossível 

concluir de outro modo que não seja o fato de ser incontestável a incompatibilidade 

da edição de medida provisória instituidora ou majoradora de tributos com o basilar 

princípio da segurança jurídica inerente a todo Estado Democrático de Direito. Ao 

final, encerramos o presente assunto com o exemplo exposto com absoluta 

propriedade por Geraldo Ataliba (1989, p. 225-226 apud PINTO, 2006): 

 

Peço que os senhores imaginem que hoje sai uma medida provisória 
dizendo que todos os contribuintes que se encontrem na situação ‘X’ 
pagarão o tributo ‘Y’. Esta medida provisória, a partir de sua publicação, 
por ter força de lei, ficaria obrigatória. Então algumas pessoas teriam que 
recolher o tributo – as contempladas na hipótese de incidência dessa 
medida provisória. Em 30 dias o Congresso Nacional não diz nada. Então, 
estas medidas provisórias perdem a eficácia a partir de sua publicação. 
Imediatamente o Estado ia ser obrigado a devolver aquele dinheiro que foi 
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arrecadado. Pergunto: como fica o princípio fundamental da igualdade de 
todos diante do Estado, a igualdade de todos perante a lei tributária? 
Aqueles que cumpriram o dever de recolher, portanto, que foram mais 
submissos à autoridade que emana da legislação, com amparo na 
Constituição, vão agora esperar (e os senhores sabem que é bastante 
difícil) para recorrer e receber esse dinheiro de volta! Os que descumpriram 
é que vão ficar numa situação boa, dizendo aos outros: Estão vendo? 
Descumpri e minha situação ficou tranqüila. É um absurdo interpretar a 
Constituição de modo a gerar situações como esta. Agora, imaginem ainda 
situações cuja reversão seja mais difícil: haverá devolução, porque foi 
anulado, e todas as outras pessoas que estão em situações semelhantes, 
do ponto de vista sociológico, econômico, etc., mas que não estavam na 
hipótese de incidência da lei? Todas elas permanecem tranqüilas! E 
aqueles que contribuíram ficam na expectativa da devolução! Então penso 
que as conseqüências são, assim, tão desarticuladas com as exigências do 
sistema jurídico, que o caos que se cria, a desordem que se cria, a 
insegurança é tão grande, que acho que ninguém pode admitir que uma 
Constituição Republicana, que tanto cuidou de proteger os direitos 
individuais, não pode ser interpretada de maneira a dar esta conseqüência. 
 
 
 
 
 
 

3.4 Princípio da Separação de Poderes 

 
 

É certo que o Poder Constituinte Derivado, diversamente do que ocorre 

com o Originário, está terminantemente proibido de ir contra o núcleo intangível das 

Cláusulas Pétreas, sendo estas matérias constitucionalmente intocáveis, que não 

podem ser atingidas por nenhuma emenda ou outro ato normativo. Neste ponto, a 

Constituição Federal é de máxima rigidez, não sendo possível sequer tolerar 

qualquer proposta tendente a versar sobre tais assuntos. Vejamos o exposto no art. 

60, § 4° da Carta Magna: 

  

Art. 60 § 4°. Não será objeto de deliberação a proposta 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 garantias individuais. 
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Como podemos notar a Separação de Poderes é intocável, não podendo 

existir qualquer deliberação em sentido contrário. Assim, os poderes da União estão 

estabelecidos no art. 2° da Constituição de 1988 que assim dispõe: 

 

Art. 2°. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

 

 

O princípio da separação dos poderes tem suas bases nas mais 

primordiais lições da Ciência Política e aqui no Brasil está alicerçado desde a época 

do Império, sendo o princípio conservador dos direitos dos cidadãos e o mais efetivo 

meio para tornar reais as garantias que a Constituição oferece. Trata-se de preceito 

essencial para a estruturação da ordem jurídica. Partindo da idéia que o governo 

deve sempre pautar suas ações na busca do bem comum, esse costuma-se valer de 

três funções essenciais, ou seja, a legislativa, executiva e judiciária. 

 

Desse modo, o Judiciário é aquele poder que mediante a aplicação da lei 

aos casos concretos, procura solucionar a lide, depois da provocação dos 

interessados. O Poder Legislativo é aquele através do qual o Estado desempenha a 

criação do ordenamento jurídico, na elaboração de normas genéricas (válidas para 

todos) e abstratas (referentes a situações hipotéticas). O Executivo é aquele 

responsável pela execução da função administrativa, onde o governo, independente 

de provocação, age com o objetivo de satisfazer o interesse público, usando, para 

tanto, de suas atribuições políticas e de decisão. 

 

Não podemos aceitar uma flexibilização no trato do princípio da 

separação de poderes, pois isso iria resvalar na independência e harmonia que deve 
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existir entre eles. Essa independência se mostra no fato de que deve existir total 

ausência de subordinação entre esses Poderes. E a harmonia diz respeito ao 

famoso sistema de freios e contrapesos que deve existir entre os Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, podendo-se falar, com a ampliação do Estado 

contemporâneo, em uma colaboração desses Poderes, de modo que haja uma 

cooperação de esforços para a realização dos objetivos constitucionalmente 

estabelecidos. 

 

Obviamente, essa cooperação de esforços não poderá implicar em 

possíveis atritos entre os órgãos ou Poderes, o que levaria o país a sucumbir frente 

aos inúmeros obstáculos a serem enfrentados por todos. Portanto, essa existência 

independente e harmoniosa visa evitar o arbítrio estatal e o desrespeito aos direitos 

e garantias fundamentais dos cidadãos, sempre com o emprego de mecanismos de 

controle recíproco entre os Poderes. 

 

A competência estabelecida constitucionalmente a cada um dos Poderes 

está posta de maneira bastante determinada e definida, não sendo passível de 

enfrentar qualquer interpretação extensiva, visando, desse modo, evitar qualquer 

apropriação das funções de um Poder pelo outro.  

 

Mais uma vez reiteramos ser de grande importância a existência de 

instrumento legislativo capaz de suprir as necessidades do Estado perante uma 

situação de relevância e urgência para a elaboração de normas.  Porém, a edição de 

uma medida provisória não conta com uma participação efetiva do Poder Legislativo, 

só vindo este a se manifestar com relação a sua conversão ou não em lei. O que na 
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verdade ocorre é que quem está exercendo a função legislativa é o Chefe do 

Executivo, apoderando-se de uma função precípua do Poder Legislativo.  

 

A incompatibilidade da edição de medida provisória que tenha por 

objetivo instituir ou majorar tributo com o princípio da separação de poderes está no 

fato de que somente lei em sentido estrito é admitida para tal fim e como já vimos 

anteriormente, somente o Poder Legislativo, legítimo órgão de representação 

popular, está autorizado a legislar com esse intuito, tendo em vista ser 

imprescindível que toda ingerência do Estado no patrimônio dos cidadãos tenha 

como origem a vontade do próprio povo. 

 

O Poder Legislativo é o único órgão legitimado a legislar sobre matéria 

tributária, afinal estamos diante do patrimônio e da liberdade das pessoas, o que 

demanda uma discussão mais ampla com toda a sociedade, não podendo ser criada 

instrução normativa nessa seara apenas por deliberação de uma única pessoa. No 

momento em que o Chefe do Executivo passa a legislar sobre a instituição ou 

majoração de tributos está ele passando a se imiscuir em competência que 

entendemos ser privativa dos membros do Congresso Nacional, ofendendo, dessa 

forma o princípio da separação de poderes. Cabe ao Poder Legislativo, e somente a 

esse, expressar a vontade popular no que diz respeito à criação ou o aumento de 

tributos. 

 

Como já tivemos a oportunidade de relatar em momento anterior, a 

Emenda n° 32/2001 que versa sobre o regime jurídico das medidas provisórias, 

representa uma verdadeira afronta ao princípio da legalidade e por via de 
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conseqüência a autonomia e independência do Poder Legislativo, sendo, portanto, 

também adversa ao princípio da separação de poderes, pois os contribuintes só 

podem ser compelidos a pagar tributos que tenham sido consentidos diretamente 

por seus representantes, ou seja, os legisladores. 

 

Se o Executivo entende ser necessária e urgente uma lei instituidora ou 

majoradora de certo tributo, que apresente projeto de lei a ser apreciado em regime 

de urgência, pois nos termos do art. 64, §§ 1° a 3° da Constituição Federal, é 

perfeitamente possível aprovar-se uma lei ordinária no prazo de cem dias. 

 

Num país como o Brasil, estruturado sob á ótica da separação de 

poderes, esse intervencionismo do Executivo tem provocado uma verdadeira crise 

no Legislativo, acabando por resultar no aumento e multiplicação de medidas 

provisórias. É mais do que óbvio que o Poder Legislativo não apresenta a celeridade 

desejada, sendo longa a deliberação parlamentar e insuficiente para regular 

situações urgentes. Porém, mais uma vez ressaltamos a necessidade de processo 

legislativo ordinário para a elaboração de lei que vise criar ou aumentar um tributo, e 

de fato, se o Executivo quiser celeridade para instituir regramento com tal fim, que o 

faça nos termos do parágrafo antecedente. 

 

Mesmo que atualmente seja difícil para o Governo obter uma maioria 

parlamentar (dada a situação vexatória em que se encontram os partidos políticos) 

para que tenha apoio e consiga aprovar a legislação que entenda necessária para o 

país, não se pode, por esse fato, justificar a utilização de medidas provisórias com o 

fim de instituir ou majorar um tributo. 
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Por fim, com relação ao controle judicial dos atos de natureza política, 

como são as medidas provisórias, é preponderante, salvo raríssimas exceções, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação à tese de que não lhe cabe 

o exame dos requisitos ou pressupostos das medidas provisórias, quando estes 

dependam de avaliação subjetiva ou política, representada pelo binômio 

oportunidade e conveniência, e não meramente objetiva. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 

O presente estudo monográfico teve como objetivo analisar a 

possibilidade de se instituir ou majorar um tributo através de medida provisória, 

abordando-se os pressupostos constitucionais de tal instrumento normativo, seus 

limites materiais e sua relação com os princípios constitucionais tributários 

consolidados em nosso ordenamento jurídico. 

 

A edição de medidas provisória deveria ser tratada de forma rígida, 

respeitando-se os diversos óbices de natureza formal, material e principiológica, 

elencados no texto da Constituição Federal, porém o que tem acontecido nos 

últimos anos e também atualmente é a proliferação do uso desse instrumento 

normativo de forma abusiva, sem uma eficaz fiscalização por parte do Poder 

Legislativo e principalmente do Poder Judiciário, que através de seu órgão máximo, 

o Supremo Tribunal Federal, possui a função básica de decidir, em última e definitiva 

instância, questões de índole constitucional, interpretando a Carta e afastando as 

normas inferiores a ela ofensivas no controle de constitucionalidade das leis e de 

outros atos normativos. Não pode o aludido órgão ser complacente com ilegalidades 

e infringências à Constituição. 

 

A Emenda Constitucional n° 32/2001, ao regular o regime das medidas 

provisórias, apresentou uma afronta incontestável ao princípio da legalidade, e por 

via de conseqüência, atingiu também a máxima da separação de poderes, princípio 

inerente a todo Estado Democrático de Direito. Contestando o fato de que parte da 
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doutrina entende que tal emenda veio para restringir a utilização das medidas 

provisórias, superando a maior parte das discussões sobre o assunto, é a ocorrência 

do aumento substancial da média mensal de edição desses atos normativos a partir 

de então. 

 

Outra crítica a tal emenda se faz no sentido de que a mesma permite a 

vigência indefinida das medidas provisórias editadas antes de 12-9-2001, bem como 

a conservação de todos os efeitos produzidos pela medida rejeitada, na 

eventualidade de não advir o decreto legislativo em sessenta dias, em clara 

dissonância com o princípio da segurança jurídica.  

 

O cidadão não tem certeza se uma medida provisória vai ser convertida 

ou não em lei, o que o leva sempre a dúvida acerca da obediência ou não às normas 

previstas em tal instrumento normativo, pois essa poderá vir a ser rejeitada, tendo 

em vista a perda de eficácia retroativa à data de sua edição, o que é uma fonte 

inarredável de insegurança jurídica. 

  

Não podemos descartar o aspecto pragmático inerente às medidas 

provisórias, que proporcionam uma celeridade incomparável no trato normativos das 

relações intersubjetivas, uma vez que são conhecidos os problemas advindos do 

lento trâmite legislativo ordinário. 

 

Acontece que a melhor doutrina entende que é necessário lei em sentido 

estrito para que se possa proceder a instituição e majoração de um tributo. Como 

ressaltamos durante o nosso estudo, medida provisória não é lei, de modo que a 
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Constituição lhe atribui apenas força de tal norma. Se assim fosse não necessitaria 

ser convertida em lei por posterior apreciação do Poder Legislativo. Por isso, 

entendemos ser as medidas provisórias lei apenas em sentido amplo. 

 

A criação de legislação tributária é algo muito sério, pois estamos diante 

da liberdade e do patrimônio das pessoas, representando desse modo uma 

ingerência do Estado na esfera patrimonial dos particulares. Nesse sentido, ganhou 

força a concepção de que a exigência de tributos em geral deva estar assentada em 

prévio assentimento popular. Portanto, isso demanda toda uma discussão com a 

sociedade, estando legitimado para tal competência o Poder Legislativo, verdadeiro 

representante da vontade popular. A legislação na seara tributária oriunda do Poder 

Executivo é, conseqüentemente, inadmissível sob pena de se violar o princípio da 

separação de poderes. 

 

Mesmo que se proceda uma posterior conversão em lei da medida 

provisória editada, não conseguimos encontrar compatibilidade desse procedimento 

com a necessidade imperiosa da maioria dos tributos obedecer ao princípio da 

anterioridade. Sabemos que por meio do referido princípio a lei que cria ou aumenta 

um tributo ao entrar em vigor, fica com sua eficácia paralisada até o próximo 

exercício financeiro, quando então passará a produzir todos os efeitos na ordem 

jurídica. Não existe a menor adequação desse preceito constitucional com o 

pressuposto da urgência necessário para a edição de medida provisória. Claramente 

é possível enxergar total incompatibilidade do pressuposto constitucional da 

urgência para a edição de medida provisória com o princípio da anterioridade, pois 

se é possível esperar todo um lapso temporal para que possa ser cobrado um tributo 
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instituído ou majorado por medida provisória, por que não criar ou aumentar o tributo 

por lei ordinária em regime de urgência? 

 

Portanto, o presente trabalho demonstrou, visivelmente, ser incompatível 

a utilização de medida provisória para instituir ou majorar tributos, tendo em vista o 

antagonismo que isso representa com relação aos princípios constitucionais 

tributários, imprescindíveis ao Estado Democrático de Direito.  

 

Porém, infelizmente, a faculdade outorgada pelo constituinte ao 

Presidente da República, que deveria ser utilizada apenas em situações 

excepcionais, virou regra ainda que não cabível na seara tributária, pois instituir 

tributo ou majorar os já existentes não é considerado relevante e urgente pela 

Constituição Federal. 
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