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Medidas Provisórias em Matéria
Tributária

Maria da Penha Letaif1

Resumo
Pretende-se  delimitar o âmbito das Medidas Provisórias no que se refere à matéria Tributária.  Para

tanto, analisamos a Medida Provisória desde o seu surgimento em nosso sistema jurídico e no Direito
comparado, especialmente o italiano, fazendo um paralelo com a legislação pátria.   Por fim, demonstra-
remos os seus pressupostos e requisitos concluindo o nosso posicionamento.

Palavras-chave: Matéria tributária e Medida Provisória

Introdução
A partir da Constituição Federal de 1967 (art. 6°), o Brasil adota o princípio da separação dos

Poderes. Desse modo, o Estado democrático é formado por órgãos distintos, que exercem funções especí-
ficas.  Assim, seguindo o raciocínio consagrado a partir de Montesquieu, três são as funções do Estado:
executiva, legislativa e jurisdicional, a serem exercidas pelos três Poderes: Executivo, Legislativo e Judici-
ário, respectivamente. Estes três poderes deverão ter independência e autonomia entre si, contudo devem
inter-relacionar-se de forma harmônica.

As funções que lhes são atribuídas, embora sejam distintas, não podem ser arbitrárias, de forma que
uma só pessoa ou um só órgão não venha a concentrar todo o poder do Estado em suas mãos.

Ademais, além de se esperar que cada poder exerça, de certa forma, um controle sobre os demais,
os limites de atuação de cada um deles são impostos pela própria Constituição  Federal.

Assim, a Lei Maior, ao prescrever em seu texto as funções que lhes atribui, está a limitar a atuação
desses Poderes por não lhes conferir outras senão aquelas funções ali previstas de forma exaustiva.

Entretanto MONTESQUIEU, sabiamente já advertia-nos de que:

A democracia e a aristocracia não são Estados livres por sua natureza. A liberdade política não se encontra senão
nos governos moderados. Mas ela nem sempre existe nos Estados moderados; ela não existe nestes senão quando
ali não se abusa do poder; temos, porém, a experiência eterna, de que todo o homem que tem em mãos o poder é
sempre levado a abusar do mesmo; e assim irá seguindo, até que encontre algum limite. E, quem o diria, até a
própria virtude precisa de limites.
Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder refreie o poder. Uma
constituição poderá ser feita de tal forma que ninguém seja constrangido a praticar coisas que a lei não o obrigue,
e a não praticar aquelas que a lei lhe permite.  (MONTESQUIEU. Do espírito das leis. Traduzido por Gabriel de
Andrade Dias Barbosa. Ediouro, p. 68)

Quando o Poder Legislativo não cumpre sua função, o Estado não pode ficar sem solucionar seus
problemas, motivo pelo qual o constituinte brasileiro, seguindo o modelo de outros Estados, adotou a
faculdade do Chefe do Poder Executivo, excepcionalmente, legisferar, por meio das chamadas Medidas
Provisórias.

Assim, foi inserido na Constituição Federal de 1988, um excepcional veículo legislativo, facultando
ao Presidente da República a utilização dessa Medida somente em caso de urgência e relevante interesse
público.  Não fosse a utilização abusiva deste instrumento pelos últimos Governos eleitos, não estaríamos
agora enfrentando este tema  na tentativa de apontar o desvio de finalidade.

A utilização indiscriminada e sem limites das Medidas Provisórias, desde a promulgação da Constitui-
ção Federal de 1988, bem como as sucessivas reedições têm demonstrado o abuso absurdo e desregrado
do Poder Executivo na ânsia de governar sozinho, desprezando os representantes do povo e dos Estados-
menbros.

É inacreditável, mas o Poder Executivo tem feito as vezes de Poder Legislativo em nosso país em

1 Doutoranda em Direito Tributário da PUC/SP
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transparente desvio de finalidade das Medidas Pro-
visórias que tem editado. O chefe do Poder Execu-
tivo tem decidido sozinho o destino dos cidadãos,
flagelando o Estado Democrático de Direito, funda-
do na divisão do poder.

Quadra esclarecer que os problemas advindos
da utilização dessas Medidas vão desde a inobser-
vância dos pressupostos para sua edição, passando
pelas matérias a serem tratadas, até a possibilidade
de reedição.

Quanto ao  Poder Judiciário, em especial o Su-
premo Tribunal Federal, percebemos que este não
tem cumprido seu papel de Guardião da Constitui-
ção, pois, quando não se declara “incompetente”
para apreciar a questão da relevância e urgência não
tem enfrentado satisfatoriamente quanto aos demais
aspectos questionados.

No Congresso Nacional esteve tramitando o pro-
jeto de Emenda à Constituição (PEC 472-97, atual EC
n. 32/01) visando repudiar o uso indiscriminado de
Medidas Provisórias, inclusive no que diz respeito à
tributação, mas não foi o que esperávamos.  Daí por-
que a importância de reavivarmos o presente estu-
do.

Direito Comparado
A tripartição dos poderes, que tem sido a base,

desde o início do século, do Estado Democrático de
Direito, cada vez mais, no Estado moderno vem ga-
nhando novos contornos onde a função dos poderes
encontra zonas comuns, de intercessão nos demais.
Essa evolução certamente é salutar desde que essas
interferências entre os poderes, ainda que por interes-
ses políticos, sejam feitas de forma legislada e criteri-
osa, e não de forma  usurpadora e inconseqüente como
ocorreu na Alemanha nazista e na Itália fascista.

Desde o início deste século, tem-se visto o Po-
der Executivo receber poderes para editar normas,
com força de lei.  Não só o Brasil, mas Itália, Ale-
manha, França, Portugal e Espanha, por exemplo,
permitem que o Poder Executivo possa legiferar, no
entanto, nestes outros países as limitações são real-
mente rigorosas e respeitadas.

A título de exemplo, o art. 81 da Lei Funda-
mental da Alemanha prevê o estado de necessidade
legislativa, que nunca foi utilizado.  E havendo im-
passe entre o Gabinete e o Parlamento, baseada na
rejeição de projeto de lei considerado urgente pelo
Governo ou submetido ao Parlamento com solicita-
ção de voto de confiança e que venha a ser rejeita-
do, o Presidente pode declarar o estado de necessi-
dade legislativa, devendo o projeto de lei ser rea-
presentado ao Parlamento, e, em sendo novamente
recusado, pode ser promulgado como lei, desde que
o Conselho Federal concorde.

Segundo comentários de Brasiliano Pereira dos
Santos, este poder esbarra nos seguintes limites tem-
porais e materiais, a saber: “a) não podem durar mais
de seis meses com o mesmo Chanceler; b) nem po-
dem atentar contra a lei fundamental; c) nem con-
tra os direitos fundamentais.” 1

No  Direito italiano, está previsto o chamado
decreti-leggi, que serviu de inspiração para a cria-
ção da nossa Medida Provisória.  No entanto aque-
las dependem de extraordinária necessidade e ur-
gência, sendo que suas normas, como aqui, aper-
feiçoam-se somente quando inscritas em lei, decor-
rente da conversão da Medida.  Se essa conversão
não se der em sessenta dias contados de sua publi-
cação, caducam, perdendo a eficácia ex tunc.  Ob-
serve-se, ainda, que as relações, no caso de não
conversão, são nulas e de nenhum efeito, exceto se
o Parlamento validá-las por meio de lei.

Impende ainda destacar que o Governo italia-
no é responsável politicamente pela medida edita-
da, assim, caso o parlamento não a aprove por mo-
tivo de desconfiança do Gabinete, este corre o ris-
co até de queda.

No início, os decretos-lei foram utilizados, na
Itália, com cautela, contudo, com o passar do tem-
po, o Governo passou a editá-los com freqüência e
a utilizar o instituto da reedição, até que a Corte
Constitucional Italiana, em 1996, através da senten-
ça nº 360, declarou nula norma reiterada pela déci-
ma-sexta vez em medida provisória.

Na França, os réglements de nécessité, edita-
dos pelo Gabinete francês durante a primeira Guer-
ra Mundial, criaram muitos problemas e, nos dias
de hoje, aquele pode ser citado como o país onde
há maior concentração de função legislativa pelo
Chefe do Poder Executivo. A Constituição France-
sa, que é de 1958, embora garanta rígidos contro-
les a edição de decretos-lei, autoriza o Presidente
da República a editar cinco espécies, a saber:

Primeiro, há aqueles decretos-lei editados no
uso de delegação legislativa, que entre nós cor-
responderia mais ou menos às denominadas leis
delegadas. Abrange as matérias do domínio da
lei, ou da reserva legal, entre as quais a institui-
ção de crimes e de tributos. (...)
 Em segundo lugar, na França, há aqueles de-
cretos que convertem em lei, isto é, que põem
em vigor projeto de lei orçamentaria, em caso
de decurso do prazo de sessenta dias sem haver
sua aprovação do Parlamento. (...)
 Em terceiro lugar, há na França as ordenanças
de necessidade e urgência, que somente foram
usadas uma vez, em 1961, por ocasião da rebe-
lião de militares na Argélia, tal a gravidade que
se exige para a autorização de sua edição. (...)
Em quarto lugar, há na França os regulamentos
autônomos, que são outra espécie de decreto-
lei, destinados a regular matérias ainda não dis-
ciplinadas por lei, em determinadas hipóteses
em que não haja reserva absoluta de lei. (...)
 Por último, há o regulamento de complemen-
tação, que é aquele que complementa as deno-

2 SANTOS, Brasilino Pereira dos. As medidas provisórias do direito comparado e no Brasil. São Paulo: LTr, 1993. p. 552.
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minadas leis-quadro ou leis-molduras, ou seja
leis que estipulam apenas os princípios gerais,
deixando ao poder regulamentar a tarefa de
complementá-las, preenchendo os vazios nor-
mativos por elas deixados.3

A Constituição Portuguesa de 1976 também
adotou o decreto-lei; trazendo, no entanto, a limi-
tação à sua edição quanto à matéria. Há quatro ti-
pos de decretos-lei previstos na Constituição: a) na
primeira espécie, pode ser expedido no exercício
de competência originária ou independente; b) na
segunda espécie, diz respeito à chamada compe-
tência legislativa derivada     ou dependente; c) na
terceira espécie, refere-se a denominada competên-
cia exclusiva do governo; e d) na quarta, a compe-
tência legislativa complementar.4

Seguindo o exemplo italiano, também na Espa-
nha, a Constituição de 1978 admitiu a delegação
do poder de legislar ao Governo (art. 82) e atribuiu
ao mesmo o poder de editar normas com força de
lei (decretos-leis), independentemente de autoriza-
ção (art. 86), mas só ‘em casos de necessidade ex-
traordinária e urgência’.

Mediante as citações acima, podemos consta-
tar que a Medida Provisória prevista na nossa Cons-
tituição possui similaridades com as espécies alie-
nígenas em alguns pressupostos, tais como a com-
petência de quem as edita, os requisitos para a edi-
ção, mas a nossa peca ao não ter o mesmo rigor
fiscalizatório quanto aos seus pressupostos, primei-
ramente pelo Congresso Nacional e, posteriormen-
te, quando acionado, pelo Poder Judiciário (STF).

Decreto-lei e Medida
Provisória no Brasil

O Brasil, como dissemos, por inspiração do Di-
reito Italiano, adotou, na Constituição de 1967, o
decreto-lei, que vinha a ser um ato normativo com
força de lei, de competência do Presidente da Re-
pública e condicionado à ocorrência de casos de
urgência ou de interesse público relevante.

A Emenda Constitucional nº 1 de 1969 manteve
esta figura, conforme depreende-se  de seu art. 55:

O Presidente da República, em casos de urgên-
cia ou de interesse público relevante, e desde
que não haja aumento de despesa, poderá ex-
pedir decretos-lei sobre as seguintes matérias:
I – segurança nacional;
II – finanças públicas, inclusive normas tributá-
rias; e
III – criação de cargos públicos e fixação de ven-
cimentos.

§ 1º. Publicado o texto, que terá vigência ime-

diata, o decreto-lei será submetido pelo Presi-
dente da República ao Congresso Nacional, que
o aprovará ou rejeitará, dentro de sessenta dias
a contar do seu recebimento, não podendo
emendá-lo.
§ 2º. A rejeição do decreto-lei não implicará a
nulidade dos atos praticados durante a sua vi-
gência.

Observe-se, ainda, que transcorrido o prazo
para o Congresso apreciar o decreto-lei, a sua apro-
vação se dava por decurso de prazo.

Embora tenha sido muito utilizado até o perío-
do da Nova República, o Decreto-lei foi motivo de
muitas críticas e discussões levando o Constituinte
de 1988 a retirá-lo do Texto Constitucional.

Não obstante as críticas feitas por alguns dou-
trinadores, sentindo o absurdo de se manter o ins-
tituto do decreto-lei, a Medida Provisória foi inseri-
da na Constituição de 1988 e fez como o cobertor
pequeno demais, que, puxado, alguma parte per-
manece descoberto, de fora.

Encontramos no art. 62, caput, da atual Carta
Magna os contornos desta espécie normativa.  Ve-
jamos o que prescreve o texto:

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Pre-
sidente da República poderá adotar medidas
provisórias, com força de lei, devendo subme-
tê-las de imediato ao Congresso Nacional.

Calha neste passo, diferenciarmos a Medida
Provisória  do Decreto-lei: Os Decretos-lei somente
poderiam se editados em caso de urgência ou inte-
resse público relevante, enquanto que a Medida Pro-
visória exige para a sua edição concomitantemente
a presença de urgência e relevância.  Quanto à ma-
téria, o Decreto-lei só abrangia aquelas referentes à
segurança nacional, finanças públicas, inclusive
normas tributárias, criação de cargos públicos e fi-
xação de vencimentos enquanto que a Medida Pro-
visória não tinha limitação explícita quando foi cri-
ada pela CF/88, sendo posteriormente, com a Emen-
da Constitucional n. 32, de 11 de setembro de 2001,
alterado o art. 62 e seus parágrafos, impondo limi-
tações materiais. Quanto ao prazo para apreciação
pelo Congresso Nacional, no Decreto-lei era de 60
(sessenta) dias, já as Medidas Provisórias eram de
apenas 30 (trinta) dias, quando da sua criação, pas-
sando, posteriormente com a dita Emenda Consti-
tucional, também para 60 (sessenta) dias. E, quanto
aos efeitos, o Decreto-lei produzia efeito imediato,
desde sua publicação e a Medida Provisória, embo-
ra tenha casos que produz efeitos imediatos, se não
for convertida em lei, mas rejeitada, os atos serão
nulos ex tunc, cabendo ao Congresso Nacional dis-
ciplinar as relações jurídicas, dela decorrentes, por
meio de decretos legislativos.

Sem dúvida alguma, vemos que a Medida Pro-
visória deixa mais a desejar quanto a segurança ju-

3  Ibid., p. 553.
4 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 5. ed. Coimbra: Almedina, 1992. p. 886.
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rídica do que o malfadado decreto-lei, pois sua apli-
cação é imediata. E ainda, se não convertida em lei
ou convertida com modificações, gera uma lacuna
legislativa a ser regulada pelo Congresso Nacional,
que como é sabido, não tem se pronunciado.

Calha, neste passo, cita literal do jurista Ives
Gandra da Silva MARTINS referente a Medida Pro-
visória criada pela CF/88:

Pretendendo, teoricamente, os constituintes, eli-
minar o decreto-lei. Introduziram veículo que,
para alguns, é mais abrangente que a medida
eliminada do sistema, já que sem limites expres-
sos. Tenho para mim que tais limites existem e
são os mesmos da lei delegada. Se o constituin-
te não permitiu que determinadas matérias, por
sua gravidade, fossem decididas por um homem
só (direitos e garantias individuais, separação
de poderes, matéria orçamentária e tributária)
em veículo legislativo de maior dignidade (lei
delegada), não teria sentido excluir tais limites
ao arbítrio, à irresponsabilidade administrativa
ou incompetência gerencial em veículo proces-
sual provisório, condenado à morte certa em
trinta dias. ( BASTOS; MARTINS, 1995, p. 310)

Importa frisar, que a medida provisória incorpo-
rou-se ao nosso sistema de forma a merecer uma aná-
lise mais criteriosa, visando a sua utilização sem pre-
juízo ao regime democrático e aos direitos fundamen-
tais.

Natureza jurídica da medida
provisória

Antes de analisarmos os pressupostos para a edi-
ção da medida provisória e as suas conseqüências,
precisamos identificar a sua natureza jurídica.

Alguns doutrinadores acreditam que como a
Medida Provisória foi inserida no art. 59 da Carta
Magna, que trata do processo legislativo, não há dú-
vidas quanto a tratar-se de lei.

Outros que discordam deste posicionamento,
lembram que o art. 62 da Constituição, dão à Medi-
da Provisória força de lei, isto é, enquanto medida,
não é lei.  Aquela lei anterior que tratava da mesma
matéria tem apenas a sua eficácia suspensa, paralisa-
da, tanto é assim, que se a Medida Provisória for re-
jeitada, a norma anterior tem sua eficácia restaura-
da.

 O posicionamento da maioria dos doutrinado-
res, no que diz respeito a natureza da Medida Pro-
visória,  tal como prevista na Constituição Federal,
é que ainda não é lei.

Na verdade a Medida Provisória é um ato edita-
do pelo Presidente da República, ao qual o Congres-
so Nacional, ratificando os seus pressupostos, deci-

de dar força de lei, como atestam os parágrafos se-
gundo e terceiro do art. 62, da Constituição Federal,
introduzidos pela EC n. 32/01.  Ora, a necessidade
que se converta em lei comprova que ela ainda não
é lei.

Outra questão, diz respeito à classificação do
ato.  Há divergências na doutrina, se seria a Medida
Provisória um ato administrativo ou um ato sui ge-
neris de natureza constitucional.

Segundo o entendimento do jurista Marco Au-
rélio GRECO:

a CF no seu art. 62 autoriza o Presidente da Re-
pública, a praticar um ato, de natureza admi-
nistrativa (pois corresponde à aplicação dos
princípios maiores que regem o ordenamento
constitucional), ao qual ela atribui força de lei,
o que não seria possível se não houvesse tal
previsão expressa. ( GRECO, 1991, p. 16.)

Este também tem sido o entendimento dos ju-
risperitos Américo Masset Lacombe e Celso Antô-
nio Bandeira de Mello que, no entanto, concluem
ser um ato político, de governo.

Assevera, Américo LACOMBE que:

 São, portanto, as medidas provisórias atos de
governo, que se distinguem dos atos adminis-
trativos apenas por serem infraconstitucionais
(e não infralegais) e por serem de conteúdo ge-
nérico e abstrato, além de possuírem, enquanto
em vigor, força de lei. No mais, são equivalen-
tes: possuem seus pressupostos, requisitos e as-
pectos, além de amplamente controláveis pelo
Judiciário. 5

Não obstante a divergência entre ser a Medida
Provisória um ato administrativo ou um ato sui ge-
neris, quanto aos pressupostos, requisitos e aspec-
tos, há concordância, de que devem ser os mesmos
dos atos administrativos.

Pressupostos, Requisitos e
Aspectos da Medida

Provisória
Em razão do exposto, podemos concluir que,

sendo a Medida Provisória um ato administrativo,
esta admite o exame de sua validade e a verificação
da ocorrência dos pressupostos de sua emanação.
Ou seja, quando lança mão de uma Medida Provisó-
ria, o Presidente da República deveria, necessaria-
mente, fazê-la acompanhar de motivação expressa,
onde se pudesse verificar o motivo legal e factual de
sua edição. Dessa forma, a relevância e urgência
deveriam ser demonstradas, sob pena de inconstitu-

5 LACOMBE, Masset Américo. “Medidas Provisórias”. In: MELLO, Celso Antônio Bandeira (org.). Direito administrativo e constitucional. Estudos
em homenagem a Geraldo Ataliba. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 116.
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cionalidade.
Ensina ainda Marco Aurélio GRECO, que outra

conseqüência da Medida Provisória ser um ato ad-
ministrativo: “é a de que, tal como ocorre com os
atos administrativos, a edição de medida provisó-
ria pode ensejar a configuração de casos de ‘desvio
de finalidade’ e mesmo ‘abuso de poder’ vistos no
seu conceito clássico aceito pela doutrina e juris-
prudência.”  E conclui o autor:

(...) se a natureza da medida provisória for efe-
tivamente, a de um ato administrativo, cuja
motivação é obrigatória, o Poder Judiciário pode
examinar a sua compatibilidade, como se dá no
modelo de controle assente em doutrina e juris-
prudência, inclusive fulminando-a em razão dos
vícios de abuso, excesso de poder ou desvio de
finalidade (GRECO, 1991, p. 18-19)

Embora o Poder Judiciário não tenha entendi-
do dessa forma6, no entanto, o exagero com que se
tem utilizado deste instrumento excepcional, é pre-
ciso acreditar que a jurisprudência pátria tomará um
novo rumo, à semelhança do ocorrido na Itália.

No tocante aos pressupostos para edição da
Medida Provisória, quais sejam, relevância e urgên-
cia, convém identificar quais seriam os fatos rele-
vantes e urgentes que ensejariam a utilização da
mesma.  Embora se trate de conceitos considerados
“obscuros” e até subjetivos, é possível, à luz da
Constituição, retirar um mínimo de conteúdo.

A Constituição de 1988 é clara ao dispor que
em casos de relevância e urgência serão editadas as
Medidas Provisórias.  Desse modo, não basta que a
matéria seja relevante; é preciso que seja, conco-
mitantemente, urgente.

E ainda, não é qualquer situação de urgência e
relevância que pode desencadear a edição de uma
Medida Provisória.

Mais uma vez o jurista Marco Aurélio GRECO
esclarece, dando como exemplo de questão não re-
levante, aquela que comporte apenas a regulamen-
tação por decreto e  como situação não urgente,
aquela em que a eficácia da disposição veiculada
pela Medida Provisória só puder se materializar após
um lapso temporal suficientemente amplo, que per-
mitiria a tramitação normal do processo legislativo
em alguma das formas disciplinadas pela Constitui-
ção. (GRECO, 1991, p. 24.)

Ives Gandra da Silva MARTINS, por sua vez,
ensina que os limites da relevância e da urgência
estão no art. 68 da Constituição Federal.  Ou seja,

não é permitida a invocação da urgência e da rele-
vância quando não for admitida expressamente a
delegação ao Presidente da República.7

Neste passo, calha como remate, a observação
de Américo Masset LACOMBE, que afirma somente
ser urgente aquilo que não puder aguardar o prazo
de quarenta e cinco dias, para apreciação da Câma-
ra dos Deputados e do Senado Federal. 8

Sem embargo do exposto, infirma ainda Rober-
to VIEIRA ao colocar que “urgente é a medida pro-
visória que não possa aguardar o curso normal, ou
com pedido de urgência, de projeto de lei de inici-
ativa do presidente (normalmente 45 dias.)” (VIEI-
RA,  1996. passim.)

Em face das considerações feitas, agora cabe-
nos questionar se matéria tributária pode ou não
ser objeto de medida provisória.

Medida Provisória em
Matéria Tributária

Questão das mais controvertidas diz respeito à
possibilidade de instituição ou aumento de tributo;
ou mesmo o estabelecimento de normas gerias de
direito tributário, através de Medida Provisória.

Esse instrumento, além de previsto no proces-
so legislativo (art. 59, V, CF), tem os seus critérios
de edição, no caso da União, estipulados no artigo
62, ou seja, urgência e relevância.  Entretanto, nada
impede que na Carta Estadual, desde que previsto,
os Governadores editem Medidas Provisórias, con-
forme já foi decidido pelo Supremo Tribunal Fede-
ral.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal admite
ainda o aumento ou criação de tributos através de
Medidas Provisórias, contrariando a opinião da mai-
oria dos doutrinadores pátrio, embora alguns con-
cordem com a decisão da Suprema Corte.

A interpretação da Constituição Federal, com
o propósito de se verificar a possibilidade de ma-
téria tributária ser objeto de Medidas Provisórias
passa pelos princípios constitucionais, da tripar-
tição do poder, da república democrática, da le-
galidade, em especial, da estrita legalidade da tri-
butação, da anterioridade, da segurança jurídica,
da certeza do direito, da não-surpresa dos contri-
buintes, entre outros.

6 “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Nova redação dada ao parágrafo 2º do art. 21 da Lei nº 8.692/93, pela Medida Provisória nº 1.520/93.
Alegada ofensa aos arts. 62; 150, I, III, b e parágrafo 6º; e 236, § 2º, da Constituição Federal. Contrariamente ao sustentado na inicial, não cabe
ao Poder Judiciário aquilatar a presença, ou não, dos critérios de relevância e urgência exigidos pela Constituição para a edição de medida
provisória (cf. ADIs 162, 526, 1.397 e 1.417). De outra parte, já se acha assentado no STF o entendimento de ser legítima a disciplina de matéria
de natureza tributária por meio de medida provisória, instrumento que a Constituição confere força de lei (cf. ADIMC nº 1.417). Ausência de
plausibilidade na tese da inconstitucionalidade da norma sob enfoque. Medida cautelar indeferida.” (Ac do STF-Pleno – mv – ADIn 1.667-9/DF –
Rel. Min. Ilmar Galvão – j. 25.09.97 – Reqte.: Associação dos Notários e Registradores do Brasil – Anoreg/BR; Reqdo.: Presidente da República –
DJU 1 21.11.97, p. 60586 – ementa oficial).

7 Ibid.,  p. 308-309.
8 Ibid., p. 118.
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Geraldo ATALIBA, quando se referia ao antigo
decreto-lei que, como foi dito, tem a mesma essên-
cia das Medidas Provisórias dizia:

tem sido abusivamente invocado e usado, em
flagrante afronta à letra e ao espírito da Carta
Fundamental.  Matérias como direito de greve,
política salarial, polícias, ... têm sido objeto de
decretos-leis, todos eles tacitamente aprovados
pelo Congresso ... Mas, o mais freqüente abuso
está no emprego de decretos-leis para criação e
aumento de tributos. (ATALIBA, 1985, p. 99.)

Indignava-se Geraldo ATALIBA, em uma épo-
ca em que o Governo Federal lançava mão deste
instrumento provisório com muita mais parcimônia
que nos dias de hoje.

Já naquela época  Ataliba criticava a utilização
do decreto-lei ante ao princípio da legalidade, pois,
conforme muito bem lembrado pelo professor:

o apanágio do cidadão, no regime republicano,
está exatamente na circunstância de só obede-
cer-se a si mesmo, pelos preceitos que seus re-
presentantes, em seu nome, hajam consagrado
formalmente em lei. Em suma, o dono da coisa
pública, tem na sua própria vontade, a fonte da
força coercitiva que o obriga, por ato formal de
seus representantes.9

Como dizíamos acima, a doutrina divide-se
quanto ao cabimento da edição de Medida Provisó-
ria para a criação e aumento de tributo. São contrá-
rios: Misabel Abreu DERZI10, Ives Gandra Da Silva
MARTINS11 , Roque Antônio CARRAZZA12, Brasili-
no Pereira dos SANTOS13, Paulo de Barros CARVA-
LHO14, José Eduardo Soares de MELO15 , Clélio
CHIESA16, Geraldo ATALIBA17, entre outros.

Um dos principais argumentos daqueles que são
contrários à utilização de Medida Provisória em ma-
téria tributária é de que só a lei obriga, e como já
explorado, Medida Provisória não é lei - tem força de
lei, e assim sendo a instituição ou aumento de tribu-
tos não poderia se dar através deste instrumento.

Invoca-se o princípio da legalidade, com mui-
to mais razão, em matéria tributária, haja visto que
o constituinte reservou nesta seara do Direito um
dispositivo especial, dentro do Texto Maior, para
ressaltar a sua importância, quando tratar-se de cri-
ação ou aumento de tributo: “Art. 150. Sem prejuí-
zo 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;”

Mas, Luciano AMARO, embora não simpatize
com as Medidas Provisórias, aceita que elas tratem
de matéria tributária e aponta outros autores que se-
guem seu entendimento. São, segundo ele: “Leon
Frejda Szklarowsky, Walter Barbosa Corrêa, Zelmo
Dalari, Yoshiaki Ishihara, Eduardo Marcial Ferreira
Jardim, Adilson Rodrigues Pires.” (AMARO, 1997, p. 166)

Mesmo esses doutrinadores, que admitem a uti-
lização de Medidas Provisórias em matéria tributá-
ria, só admitem quando for o caso de criar impos-
tos extraordinários(de guerra) e empréstimos com-
pulsórios de calamidade pública ou guerra externa.
Somam-se a eles o juristas: Sacha Calmon Navarro
Coelho, Eduardo Maneira, Hugo de Brito Machado
e Celso Ribeiro Bastos.

Paulo de Barros CARVALHO grafa com pena
de ouro sua crítica à adoção de Medida  Provisória
para tratar de tributos ao ensinar que:

A noção de “tributo”, nos países civilizados, re-
pele a exigência de parcelas do patrimônio dos
indivíduos, por ação unilateral do Estado, consi-
derando a iniciativa como fundada em idéia ve-
tusta, que prevaleceu em tempos medievais e em
ambientes de tirania. O intervalo de tempo em
que vigora a medida, sem que o Poder Legislati-
vo a aprecie, acolhendo-a, expõe os cidadãos,
comprometendo direitos que lhe são fundamen-
tais (propriedade e liberdade), expressamente
garantidos na Carta Básica. Este intertempo, onde
impera a vontade monárdica do Estado sem o
conhecimento antecipado e o assentimento dos
destinatários da pretensão, não se compagina
também com a magnitude semântica que o ter-
mo “tributo” ostenta nos dias atuais.18

Sem embargo do exposto, ATALIBA, ilustra com
um exemplo prático a problemática da adoção da
Medida Provisória em matéria tributária, evidenci-
ando o seu descabimento, como segue:

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 da sua publicação, por ter força de lei,
ficaria obrigatória. Então algumas pessoas teri-
am que recolher o tributo – as contempladas
na hipótese de incidência dessa medida provi-

9 Ibid., p. 99.
10 Ibid.,  p. 79 e 80.
11 Ibid., p. 310.
12 “Ao nosso sentir, as medidas provisórias são instrumentos inadequados à criação e ao aumento de tributos.” CARRAZA, Roque Antonio. Curso de

direito constitucional tributário. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 1995. p. 176.
13 Ibid., p. 23.
14 “Meditemos, por derradeiro, acerca do emprego de medidas provisórias no plano do direito tributário. A união poderá utilizá-las para criar

tributo, estabelecer faixas adicionais de incidência em gravames já existentes ou, ainda, majorá-los? Cremos que não.” (CARVALHO, Paulo de
Barros. Curso de direito tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 52)

15 “Em suma, a medida provisória não possui juridicidade para revestir conteúdo tributário, não só porque não se adequa ao princípio da anteriori-
dade, como também os casos de “relevância e urgência” já estão plenamente delimitados pela própria Constituição.” (MELO, José Eduardo
Soares. Curso de direito tributário. São Paulo: Dialética, 1997. p. 110)

16 CHIESA, Clélio. O regime jurídico-constitucional das medidas provisórias. Curitiba: Juruá, 1996. p. 49.
17 ATALIBA, Geraldo. Medida Provisória e tributos. RDT, Ano 13, jan-março – 1989, v. 47, p. 225-226. Seminário realizado no Auditório do

Ministério da Fazenda, em 17/10/88.
18 Ibid, p. 54.
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sória.  Em 30 dias o Congresso Nacional não
diz nada. Então, estas medidas provisórias per-
dem a sua eficácia a partir de sua publicação.
Imediatamente o Estado ia ser obrigado a de-
volver aquele dinheiro que foi arrecadado. Per-
gunto: Como fica o princípio fundamental da
igualdade de todos diante do Estado, a igualda-
de 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 bas-
tante difícil) para recorrer e receber esse dinhei-
ro de volta!  Os que descumpriram é que vão
ficar numa situação boa, dizendo aos outros:
Estão vendo? Descumpri e a minha situação fi-
cou tranqüila.

Conclui o mesmo jurista desolado:

É um absurdo interpretar a Constituição de
modo a gerar situações como esta. Agora, ima-
ginem 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, eco-
nômico 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, e tão grande, que acho
que ninguém pode admitir que uma Constitui-
ção Republicana, que tanto cuidou de proteger
os direitos individuais ..., não pode ser interpre-
tada de maneira a dar esta conseqüência. 19

Não fosse somente a vedação, em respeito ao
princípio da estrita legalidade tributária, da liber-
dade, da propriedade e da igualdade, o princípio
da anterioridade, demonstra a incoerência da edi-
ção de Medida Provisória quando a matéria for tri-
butária.

Outra não é a posição defendida por Misabel
DERZI, para quem:

É evidente que o adiamento da eficácia provoca-
do pelo princípio da anterioridade, com regra
geral do Direito Tributário, é o resultado da pri-
mazia da segurança jurídica. Do ponto de vista
axiológico, prevaleceu, nos desígnios constituci-
onais, a necessidade de previsão, de conhecimen-
to antecipado e antecipatório, de planejamento
dos encargos fiscais, sobre o imediatismo das
medidas provisórias.20

A maioria dos tributos deve respeitar ao princí-
pio da anterioridade, que adia para o próximo exer-
cício financeiro a aplicação da lei que os cria ou
aumenta e a lei ordinária que leva quarenta e cinco
dias para ser votada.  Como defender que nesse caso
haverá urgência, ao ponto de se justificar a veicula-
ção da matéria por meio de medida provisória?

Logicamente, que o princípio da anterioridade

torna-se incompatível com a urgência exigida para
a edição de Medidas Provisórias.

O que ocorre é que as Medidas Provisórias an-
tecipam a eficácia da matéria de que tratam, en-
quanto a lei tributária, em regra, adia a eficácia para
o próximo exercício financeiro, em respeito aos prin-
cípios da segurança jurídica e da previsibilidade,
sempre visando a estabilidade das relações jurídi-
cas e o respeito aos direitos do contribuinte.

Sendo assim, há um contra-senso em permitir a
adoção de Medida Provisória para a instituição ou
aumento de tributo, pois, enquanto aquela nasce
para ser aplicada imediatamente, os tributos, por
força do disposto na Carta, requerem que as nor-
mas que os instituírem ou majorarem aguardem para
serem aplicadas. Assim não há como justificar a re-
levância e urgência nestes casos.

Admitir a instituição ou a majoração de tribu-
tos por um simples ato do Chefe do Poder Executi-
vo seria retroceder na história, desconsiderando todo
o avanço trilhado em prol da liberdade frente ao
poder, desde a época da Magna Carta Inglesa de
João Sem-Terra.

Lembra Paulo de B. CARVALHO, que a tribu-
tação deve assumir hoje um papel diverso do que
possuía nos tempos da tirania e da ditadura.

Misabel A. DERZI, acrescenta que nem o Presi-
dente da República pode anular o princípio da an-
terioridade, nem o legislativo pode afrontar a Cons-
tituição, sob pena de dar surgimento a duas hipóte-
ses inconstitucionais, senão vejamos:

. ou discricionariamente, os poderes Executivo
e Legislativo decidiriam que podem instituir e
majorar tributos por meio de medidas provisó-
rias, conciliando-as com o princípio da anterio-
ridade e, com isso, ofendendo a letra do art. 62,
o qual determina a eficácia e a aplicabilidade
imediatas desse ato normativo; ou, discriciona-
riamente, decidiram o que é urgente e relevan-
te no Direito Tributário, afastando o princípio
da anterioridade ou desprezando a regulação
própria e especial que a relevância e a urgência
mereceram na Constituição Federal de 1988.

Ora, a norma não narra, nem aconselha, man-
da. E a norma não pode mandar ambiguamente
porque não se destina à burla ou ao engodo
como lembra S. Soler, ao dissertar sobre a ope-
ratividade dos conceitos jurídicos (Las Palabras
de la Ley, ob. Cit., pp. 172-180). Assim, a rele-
vância e a urgência tributárias, estando regula-
das diretamente na Constituição, não podem
estar sob a faculdade discricionária dos pode-
res instituídos.21

Pois bem, poder-se-ia então dizer que os tributos
não sujeitos ao princípio da anterioridade poderi-
am ser instituídos ou modificados no bojo de me-
didas provisórias. Primeiramente, lembre-se que
essa hipótese esbarraria no princípio da estrita le-
galidade tributária, como já analisado. Mas não é
só, a Lei Maior disciplinou os problemas de rele-

19 Ibid., p. 225-226.
20 Ibid., p. 84.
21 Ibid., p. 90-91
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vância e urgência em matéria tributária.

Impostos previstos nos incisos I, II, IV e  V, do
art. 153 e II, do art. 154  da Constituição Federal
infirmam todas estas colocações dos juristas, pois
tiveram tratamento diferenciado na EC n. 32 (§ 2°
do art. 62).

De acordo com o princípio da legalidade, os po-
deres tributantes não podem “exigir ou aumentar tri-
buto sem que a lei o estabeleça” (art. 150, I, CF/88).

Tal limitação é uma explicitação e especifica-
ção decorrente do art. 5°, II, da CF/88, segundo o
qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.

O princípio da legalidade tributária encerra uma
dupla garantia:  a) material, ou seja, não se trata de
lei em sentido amplo, mas lei ordinária(nos casos
em que a exigência expressa não é de lei comple-
mentar); e,  b) formal, quando o Poder Judiciário
garantir o respeito ao princípio.

As exceções ao princípio estão estabelecidas
na própria Constituição.  No artigo 153, § 1°, que
faculta ao Poder Executivo, “atendidas as condições
e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquo-
tas dos impostos enumerados estabelecidos em lei,
alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos
incisos I, II, IV e V  do mesmo artigo da CF/88.

Assim, exceto estes casos, o aumento de alíquo-
ta ou instituição de tributo exige a criação de lei.

Assim, somente os impostos disciplinados no art.
153, incisos I, II, IV e V da Constituição Federal, quais
sejam, imposto sobre importação de produtos  es-
trangeiros; imposto sobre exportação, para o exteri-
or, de produtos nacionais ou nacionalizados; impos-
to sobre produtos industrializados e imposto sobre
operações de crédito,  câmbio  e  seguro  ou  relati-
vas  a  títulos  ou  valores mobiliários, é  facultado ao
Poder Executivo, alterar-lhes as alíquotas e não estão
submetidos ao princípio da anterioridade(§ 1°).

Conclui, com razão, o ilustre jurista Roque
CARRAZZA:

 De fato, como estes impostos não estão sub-
metidos ao princípio da anterioridade, nada
impede que o Presidente da República apresen-
te projeto de lei, para ser apreciado em regime
de urgência, majorando (ou diminuindo) estes
tributos ou estabelecendo, para eles, alíquotas
mínimas e máximas. E o Congresso Nacional,
em, no máximo, 45 dias, aprovará, querendo,
lei ordinária agasalhando a pretensão presiden-
cial. Logo, os impostos apontados nos incisos I,
II, IV e V do art. 153 da CF não podem ser nem
criados, nem aumentados, por meio de medi-
das provisórias 22

Na verdade, não faz sentido que o Presidente ve-

nha a utilizar da Medida Provisória nestes casos quan-
do a própria Lei Maior viabiliza meios mais hábeis.

Impostos extraordinários e
empréstimos compulsórios
Poder-se-ia cogitar ainda que os impostos ex-

traordinários, criados na iminência ou no caso de
guerra externa poderiam ser tratados por Medidas
Provisórias, o que desde já, afirmar-se não ser pos-
sível, posto que, para estes impostos o constituinte
criou algo muito mais eficiente, que é a decretação
do estado de sítio, vindo acompanhado da institui-
ção do imposto.

Mais a mais, os empréstimos compulsórios tam-
bém não podem ser veiculados por Medidas Provi-
sórias, haja vista que o art. 148 da Constituição Fe-
deral determinou que estes tributos somente podem
ser criados por lei complementar, e a Medida Pro-
visória não pode ser convertida em lei complemen-
tar.  É o que também afirma o inciso III, do art. 62,
da Constituição, introduzido pela EC n. 32/01.23

Ocorre que, o art. 62 da Lei Maior prevê a con-
versão da Medida Provisória em lei, cuja aprova-
ção se dá por maioria simples, enquanto que a lei
complementar necessita de um quorum de aprova-
ção qualificado, como determina o art. 69 da Cons-
tituição Federal.

Se fosse dado ao Chefe do Executivo criar ou
aumentar empréstimos compulsórios ou impostos
residuais da União, com a edição de uma Medida
Provisória, estar-se-ia burlando a Carta, que dispõe
que estes tributos sejam aprovados por maioria ab-
soluta.

Contribuições sociais

Por fim, é necessário analisar a possibilidade
das contribuições sociais para a seguridade social
serem tratadas por meio de Medidas Provisórias,
haja visto que tais tributos, como se sabe, respei-
tam o princípio da anterioridade nonagesimal (art.
195, § 6º da Constituição Federal).

O mesmo raciocínio quanto ao princípio da an-
terioridade para os demais tributos pode ser aplica-
do para as contribuições sociais, assim como já de-
fendido, o imediatismo eficacial das Medidas Pro-
visórias não se coaduna com o prazo de noventa

22 Ibid., p. 180.
23 No mesmo sentido nas obras já citadas: Luciano Amaro, p. 168; Marco Aurélio Greco, p. 36; Roque Antonio Carraza, p. 1812/182; Américo

Masset Lacombe, p. 120, entre outros. Quanto a jurisprudência, assim entendeu também o TRF da 3ª Região, na Argüição de Inconstitucionalidade
na Apelação em Mandado de Segurança nº 36.325, cuja ementa é: “Medida Provisória não é instrumento idôneo para iniciar procedimento
legislativo que vise dispor sobre matéria reservada à Lei Complementar” (In: Revista do TRF da 3ª Região – Argüição de Inconstitucionalidade
1989/1993, p. 211)
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dias que a Constituição determinou que seja obser-
vado pela lei que institui ou modifica as contribui-
ções sociais.

Evidenciando a impropriedade, Clélio CHIESA
comenta:

No que tange aos tributos que não estão sujei-
tos ao princípio da anterioridade, por serem
consideradas hipóteses relevantes e urgentes em
matéria tributária, recebem disciplinação pró-
pria no texto constitucional, totalmente distin-
ta daquela prevista no art. 92, que prevê as
medidas provisórias24

Infelizmente, a EC n. 32 não tomou conheci-
mento do posicionamento destes juristas, impondo
uma decisão política, vilipendiando qualquer posi-
cionamento científico sobre a matéria.

Reedição de Medidas
Provisórias

Outro grave problema a ser enfrentado, além
da utilização da Medida Provisória em matéria tri-
butária, que como se viu, importantes doutrinado-
res acreditam ser possível, é o da sua reedição, tema
também polêmico.

A urgência necessária para a edição de uma
Medida Provisória não se harmoniza com a figura
da reedição, já que o art. 62 da Constituição Fede-
ral determina que o Presidente da República deverá
submetê-la de imediato ao Congresso Nacional e,
se contraditando, diz que se este estiver em reces-
so, a Medida fica suspensa(§ 4°, art. 62, CF).

As Medidas Provisórias perdem a eficácia, des-
de a edição, se não forem convertidas em lei no
prazo de sessenta dias,  prorrogáveis uma única vez
por igual período((§ 3°, art. 62, CF). Isso significa
que a Lei Maior não tolera delongas na apreciação
da Medida, se assim não fosse, teria determinado
vigência até que o Congresso Nacional pudesse a
apreciasse.

Lembrando Pietro Virga, Diritto COSTITUZIO-
NALE, “admitir a reedição indiscriminada de medi-
das provisórias seria admitir a expropriação pelo Pre-
sidente da República do poder de legislar titulariza-
do pelo Congresso Nacional” 25

Embora o Poder Judiciário não tenha dado à

questão a importância que a mesma merece, em
algumas decisões tem admitido a possibilidade de
controle jurisdicional da Medida Provisória, medi-
ante exercício da jurisdição difusa ou concentrada,
conforme se depreende da decisão unânime do Su-
premo Tribunal Federal quando do julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 37-3 - DF.
26

Também o Supremo Tribunal Federal quando
da apreciação da Ação Direta de Inconstitucionali-
dade nº 293-7/600-DF27, rechaçou a possibilidade
de reedição de uma Medida Provisória rejeitada pelo
Congresso Nacional.

No momento em que o Presidente da Repúbli-
ca envia ao Congresso Nacional uma Medida Pro-
visória para conversão em lei, esta torna-se autôno-
ma e não mais subordinada ao Poder Executivo, mas
sim ao Poder Legislativo que poderá efetivar sua
conversão, rejeitá-la ou omitir-se deixando passar
os prazos constantes nos parágrafos terceiro e séti-
mo do art. 62 da Constituição Federal, casos em
que o Legislativo estará tacitamente admitindo que
não havia relevância e urgência para a sua edição.

Américo Masset LACOMBE, em brilhante estu-
do já mencionado, realizado antes da EC n. 32/2001,
afirma:

Ora, a não conversão em lei pode ocorrer tanto
pela rejeição como pelo decurso in albis do pra-
zo de trinta dias. E aí estaremos diante de uma
competência legislativa, que não pode ser su-
prida por uma providência do Executivo, qual
seja a reedição a fim de prorrogar a eficácia
daquilo que já perdeu. Não há, por conseguin-
te, qualquer possibilidade de reedição das me-
didas provisórias. 28

Também Celso Antônio Bandeira de MELLO  foi
incisivo ao afirmar, que a Medida Provisória rejei-
tada, seja expressa ou tacitamente (pelo decurso de
tempo sem manifestação do Congresso Nacional),
não pode ser reeditada na mesma sessão legislati-
va. 29

A possibilidade de reedição da Medida  trans-
fere, de modo permanente, a competência de legis-
lar, para o Executivo. Isto é um afronto ao princípio
da tripartição do poder, violando desta forma o pró-
prio Estado Democrático de Direito.

Infelizmente, por uma decisão política, todas
essas argumentações foram desprezadas.  A EC 32/
01, introduziu a figura da reedição no  § 10, do art.
62, da  CF/88.

24 Ob. cit., p. 56.
25 GRECO, op. cit., p. 52.
26 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. DJ de 23.6.89; Relator Ministro Francisco Resek.
27 “A rejeição parlamentar de medida provisória – ou de seu projeto de conversão-, além de desconstituir-lhe ex tunc de eficácia jurídica, opera

outra relevante conseqüência de ordem político-institucional, que consiste na impossibilidade de o Presidente da República renovar esse ato
quase-legislativo, de natureza cautelar ... A constituição não pode submeter à vontade dos poderes constituídos e nem ao império dos fatos e das
circunstâncias. A supremacia de que ela se reveste – enquanto for respeitada – constituirá a garantia efetiva de que os direitos e as liberdades não
serão jamais ofendidos. Ao Supremo Tribunal Federal incumbe a tarefa, magna e eminente, de velar para que essa realidade não seja desfigurada”
(in Lex 178/56).

28 Ibid., p. 125.
29 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Perfil constitucional das medidas provisórias. In: Revista de Direito Público, nº 95/30.
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Também a edição desenfreada de Medidas Pro-
visórias pelo Presidente da República, tem lhe per-
mitido legislar tal qual o Poder Legislativo. Ao Pre-
sidente cabe, como chefe do Executivo, governar e
não legislar arbitrariamente, tendo que fazer acor-
dos políticos, para aprovação de suas Medidas.

Para preservar o Estado Democrático de Direi-
to é preciso resguardar o verdadeiro propósito das
Medidas Provisórias como um veículo excepcional.

Mais uma vez Clélio CHIESA adverte:

A própria natureza das medidas provisórias
evidenciam a impossibilidade de reedição.
Elas são excepcionais, efêmeras, precárias,
perdem a eficácia se não forem  transforma-
das em lei no prazo de trinta dias.  Vale dizer,
não podem se tornar permanentes, pelo arti-
fício da reedição.

 Emenda Constitucional n. 32, de
11 de setembro de 2001

A Emenda à Constituição que visa regular a edi-
ção de Medidas Provisórias e, como vínhamos fa-
lando até aqui, que tem sido um transtorno para os
cidadãos e a sociedade como um todo, criando tam-
bém uma insatisfação nos meios jurídicos, especi-
almente pelo afronto à Constituição e, indiretamen-
te aos nossos direitos fundamentais.

No art. 62, foi introduzido o inciso III, que diz:

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Pre-
sidente da República poderá adotar medidas
provisórias, com força de lei, devendo subme-
tê-las de imediato ao Congresso Nacional.

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias
sobre matéria:
...
III – reservada a lei complementar;

É redundante este inciso.  Não precisaria ser
grafado, pois basta observarmos o quorum exigido
na edição das espécies normativas para constatar-
mos a incongruência.

...
§ 2º Medida Provisória que implique institui-
ção ou majoração de impostos, exceto os pre-
vistos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só
produzirá efeitos no exercício financeiro seguin-
te se houver sido convertida em lei até o último
dia daquele em que foi editada.

Ora, não tem cabimento Medida Provisória
tratar de outros impostos, ou majorá-los.  O Con-
gresso não ouviu os reclames da Doutrina, nem da
sociedade a que representam.  O Executivo tem abu-
sado do instituto da Medida Provisória,  inserido na
Constituição de 1988 com a intenção de ser usado
com a mais elevada responsabilidade.

Na verdade, este parágrafo veio infirmar os an-
seios do Supremo e do Presidente, mas é um afron-
to a própria Constituição Federal, que guarda seus

princípios à margem do que vivencia o cidadão.
Mais uma vez não pudemos contar com  o Legisla-
tivo para eliminar este parágrafo quando da vota-
ção  da proposta de Emenda 472-97, que deu ori-
gem a esta alteração.

E mais, confirmou a permissão da reedição
da Medida Provisória. Este é um ponto que merece
maior atenção por parte dos Congressistas para que,
olhando o histórico das listas de reedições de Me-
didas Provisórias não permitam que o Executivo
abuse por este meio, mesmo porque, esta prorroga-
ção foi, segundo o parágrafo, vinculada a vigência
da Medida.  Veja o que diz o parágrafo 7º, introdu-
zido no art. 62 da CF: “Prorrogar-se-á uma única
vez por igual período a vigência de medida provi-
sória que, no prazo de sessenta dias, contado de
sua publicação, não tiver a sua votação encerrada
nas duas Casas do Congresso Nacional”.

A sucessiva edição e reedição de Medidas Pro-
visórias tem corroborado para que o Congresso Na-
cional as aprove rapidamente, sem uma análise mais
apurada, servindo muito mais de motivo para se bus-
car as coligações, os apoios/acordos políticos na
hora das votações .

Conclusão
Muitos são os Estados Modernos que admitem

outorgar extraordinariamente o poder de legislar ao
Executivo, no entanto, como visto, as situações são
reguladas de forma a evitar ao máximo que se abu-
se dessa delegação.

No Brasil tanto foi o “terror” gerado pelos anti-
gos decretos-leis que o Constituinte de 1988, não
exitou em expurgá-los da Constituição, porém deu-
lhes um substituto – a Medida Provisória,  senão
pior, suficiente para colocar em risco a tripartição
do poder, o Estado Democrático de Direito e os di-
reitos fundamentais.

Ressalve-se que a intenção pode ter sido das
melhores, tendo-se inclusive buscado inspiração no
Direito Italiano, onde não havia abuso, porém es-
queceu-se que naquele país o regime é parlamenta-
rista, assim quando o Presidente edita uma Medida
Provisória o faz sob sua responsabilidade política e
a rejeição da mesma ou sua não conversão pode
significar até a queda do Gabinete, ou seja, o cená-
rio é outro.

Não obstante, as medidas provisórias foram in-
seridas em nosso sistema e aí estão a merecer maior
cuidado.

Primeiramente cumpre lembrar que a natureza
jurídica da Medida Provisória, é de um ato, admi-
nistrativo ou sui generis, para que então se verifi-
que seus pressupostos e conseqüências.

Tratando-se de um ato, a Medida Provisória ad-
mite o exame de sua validade e a verificação da
ocorrência dos pressupostos de sua emanação. As-
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sim deveria o Presidente da República ao lançar mão
deste instrumento excepcional, motivar tal atitude,
bem como caberia ao Poder Judiciário o controle
de sua constitucionalidade, principalmente quanto
a matéria a ser veiculada e a existência dos requisi-
tos de urgência e relevância.

Observe-se que somente quando houver rele-
vância e urgência poderá o Chefe do Poder Executi-
vo utilizar-se de Medida Provisória, o que efetiva-
mente não tem ocorrido. Aos cidadãos resta tentar
inteirar-se da legislação pátria, o que tem sido cus-
toso até aos profissionais da área, posto que todos
os dias são editadas e reeditadas novas Medidas
Provisórias, muitas vezes tentando-se burlar escan-
caradamente o processo legislativo.

O Poder Judiciário, por sua vez, descumprindo
sua função de Guardião da Carta omite-se!

Em matéria tributária a situação é ainda mais
grave, pois como bem lembrou Paulo de Barros Car-
valho, é inaceitável nos dias atuais que a criação
ou aumento de tributo se dê via Medida Provisória,
que expõe os cidadãos, comprometendo direitos que
lhes são fundamentais, como a propriedade e a li-
berdade.

Se viu ainda que a maioria da respeitada dou-
trina concorda que Medida Provisória não pode criar
ou aumentar tributos, seja pelo princípio da legali-
dade, seja pelo princípio da anterioridade.

Embora seja mais cômodo editar Medida Pro-
visória, o Presidente da República poderia, senão
em todos os casos, na quase maioria deles, utilizar
do disposto no parágrafo primeiro do artigo 64 da
Constituição Federal, que prevê a solicitação de
urgência para a aprovação dos projetos de lei de
sua iniciativa, no entanto é tão mais cômodo editar
Medida Provisória.

A sucessiva edição e reedição de Medidas Pro-
visórias tem corroborado para que o Congresso Na-
cional as aprove rapidamente, sem uma análise mais
apurada.

A realidade nos mostra que o Poder Legislativo
brasileiro passou a ser secundário, e que a um úni-
co homem tem sido atribuída, com anuência inclu-
sive do Poder Judiciário, a função lesgiferante, em-
bora isso tenha lhe custado muito ao Estado.

Muitas outras questões poderiam ser trazidas
ao debate, contudo, a intenção não é esgotar o tema,
senão chamar a atenção para o mesmo, com o mo-
desto propósito de que a sua interpretação se dê à
luz da Carta Magna e em respeito aos seus mais
basilares princípios.

Por fim, deixamos um pensamento para refle-
tirmos:

Que é, pois, o que nos resta, aqui, de um tal
sistema, copiado traço a traço por nós, daque-
la República, se os nossos Presidentes carim-
bam as suas loucuras com o nome de leis, e o
Congresso Nacional, em vez de lhes mandar
lavrar os passaportes para um hospício de ora-
tes, se associa ao despropósito do transvaira-
do, concordando no delírio que devia repri-

mir?
(...)
Mas, inquire-se, quando o Poder Executivo
chega a esse nec plus ultra da usurpação,
quando Chefe do Governo legisla, tem o le-
gislador o direito de lhe perdoar?”(BARBOSA,
Rui. In: Comentários a Constituição Federal
Brasileira, coligada por Homero Pires, São
Paulo: Saraiva, 1933, v. II, p 9 e 10 apud
Américo Masset Lacombe, op. cit., p. 110)
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