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1. Leis ordinárias

1.1. Lei ordinária: veículo apropriado para tributos 

No capítulo anterior, abordamos a primeira parte do tema fontes do direito tributário, que 
abrangeu a explicação geral da organização das fontes no direito brasileiro, e estudos específicos 
sobre a Constituição Federal, suas emendas, e as leis complementares tributárias. Agora, neste 
capítulo do presente Curso vamos abordar as fontes restantes, começando com as leis ordinárias. 

A lei ordinária é o veículo mais apropriado para a instituição de tributos em geral (salvo 
quando a CF exige lei complementar), cumprindo bem a exigência de “lei” contida no art. 150, I, da 
CF, que prevê o princípio da legalidade tributária na instituição ou majoração de tributos.1  

1 “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; [...]”. 
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1.2. Iniciativa privativa em matéria tributária? 

A iniciativa da propositura de lei ordinária em matéria tributária cabe tanto ao Legislativo 
quanto ao Executivo. Não há iniciativa privativa do Poder Executivo para leis tributárias, nem 
mesmo para leis de exoneração fiscal, como já decidiu o STF: 

“[...] ... A concessão de benefícios fiscais não é matéria relativa à inciativa legislativa 
privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do estabelecido no artigo 61, § 1º, 
inciso II, alínea b, da CRFB/88. [...] O poder de exonerar corresponde a uma 
derivação do poder de tributar.”  
(STF, Pleno, ADI 429, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 20/08/2014, DJe p. em 30/10/2014).2 

 

1.3. Leis tributárias federais, estaduais e municipais 

Cada lei ordinária tratará de matérias tributárias relativas aos tributos da competência de 
cada entidade político-territorial (União, Estados, DF e Municípios). 

Mas, certas matérias são de exclusiva competência de leis ordinárias da União Federal, que 
funcionam assim como verdadeiras leis nacionais de comportamento, quais sejam:  

i) leis que fixem normas sancionatórias criminais (definindo infrações criminais, ou seja, 
crimes tributários e sanções respectivas, como, por exemplo, a Lei nº 8.137/1990);  

ii) leis que fixem normas sobre processo judicial tributário, como, p. ex., a lei de execuções 
fiscais (Lei nº 6.830/1980), ou mesmo o Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).  

Diferentemente, são de competência legislativa de cada ente político a definição de 
infrações e sanções administrativas, assim como as normas sobre processo administrativo fiscal, 
que variam de acordo com as leis ordinárias da União, dos Estados/DF e Municípios. 
 

1.4. Quórum e regime de votação 

Para a aprovação da lei ordinária existe um quórum menos exigente que o da lei 
complementar. É o quórum de maioria simples, que se forma assim:  

i) para iniciar a deliberação o quórum é o comum para leis, ou seja, maioria (50% + 1)3 dos 
membros nas duas Casas do Congresso (art. 47 da CF)4; e 

ii) para aprovação da lei ordinária se exige apenas o voto favorável da maioria (50% + 1) 
dos presentes à deliberação nas duas casas do Congresso, e, portanto, isso significa 25% 
+ 1 dos membros das duas casas do Congresso5.  

Observe-se que o regime de votação das leis pode ser diversificado a depender da 
condução pela mesa diretora6: votação por voto de liderança, voto simbólico, voto nominal, etc.7 
                                                           
2 No mesmo sentido: “...Isenção [...]. Benefício fiscal. Lei instituidora. Iniciativa comum ou concorrente. Precedentes.” 

(STF, 2ª Turma, ARE nº 642.014 AgR, Rel.  Min. Gilmar Mendes, j. em 27/08/2013, DJe p. em 13/09/2013); e 
“...CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. INICIATIVA LEGISLATIVA. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. CONCORRÊNCIA ENTRE 
PODER LEGISLATIVO E PODER EXECUTIVO. LEI QUE CONCEDE ISENÇÃO. POSSIBILIDADE AINDA QUE O 
TEMA VENHA A REPERCUTIR NO ORÇAMENTO MUNICIPAL. [...] A iniciativa para início do processo legislativo em 
matéria tributária pertence concorrentemente ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, b, da CF)...” 
(STF, 1ª Turma, AI nº 809.719 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 09/04/2013, DJe p. em 26/04/2013). 

3 Para ser mais preciso, diga-se: será o primeiro número inteiro depois da metade. 
4 Isso significa em números: na Câmara dos Deputados são exigidos 257 parlamentares (são 513 deputados no total); e 

no Senado, são exigidos 41 senadores (são 81 senadores no total).  
5 Em números: 129 deputados; e 21 senadores. 
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A lei ordinária pode se originar de medida provisória, e, de fato, muitas leis ordinárias em 
vigor se originaram de projetos de lei de conversão de MP.8  

A lei ordinária não pode ser “acidentalmente ordinária”, ou seja, uma lei ordinária é de 
caráter ordinário desde o seu projeto, não podendo, p. ex., uma lei complementar ser convertida 
em lei ordinária por ocasião de sua aprovação por maioria simples.9  
 

1.5. Análise do projeto, aprovação, sanção, veto, promulgação e publicação 

 No processo legislativo nota-se a base que explica o princípio da presunção de 
constitucionalidade e legalidade das leis: há um controle prévio de constitucionalidade e legalidade 
das leis, que é exercido primeiramente pelo próprio Poder Legislativo por meio das comissões 
internas (de Constituição e Justiça), que devem analisar e aprovar o projeto.  

Ainda no Legislativo, um parlamentar pode acionar o Judiciário (STF) para corrigir alguma 
nulidade democrática no processo legislativo.  

E após a aprovação do projeto de lei ordinária no Legislativo, cabe ao Chefe do Poder 
Executivo realizar um novo controle de constitucionalidade prévio do texto de lei, ao final do qual 
haverá sanção ou veto do projeto (por inconstitucionalidade ou por contrariar interesse público). 
Quanto ao veto, ele pode ser derrubado pelo voto da maioria absoluta do Legislativo. 

Havendo sanção, a lei é promulgada (ato declaratório de finalização do processo legislativo, 
que marca o início da existência da lei), e depois publicada (Diário Oficial), entrando em vigor de 
imediato, ou, somente após um período de vacatio legis, a depender do que a Constituição exigir. 

A lei é aprovada após passar por todos esses filtros. Daí a presunção de que é 
constitucional e legal. E ainda essa presunção não é absoluta, cabendo controle material (de 
conteúdo) pelo Judiciário. 
 

2. Medidas provisórias 
 
 

2.1. Órgão e processo legislativo 

a) A relevância e a urgência  

A medida provisória (MP) é um ato normativo administrativo10 com rito previsto no art. 62 da 
Constituição, editado pela Chefia do Poder Executivo, e cabível em matérias com relevância e 
urgência, que não possam aguardar a tramitação normal em forma de projeto de lei: “Art. 62. Em 
caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com 
força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.”. No caso da União Federal, 
portanto, é a Presidência da República o órgão competente para edição de medida provisória. 

                                                                                                                                                                                                   
6 Mesa Diretora da Câmara ou do Senado (integram: Presidente, Vice-Presidentes e Secretários). 
7 Para estudo mais aprofundado, vejam-se os Regimentos Internos do Senado, da Câmara e do Congresso. 
8 Designadas também pela sigla “PLV”. 
9 Inclusive não há nos Regimentos do Senado, da Câmara ou do Congresso permissão de transmutação de um projeto 

de lei complementar em lei ordinária pela simples quantidade de votos para aprovação. E caso houvesse, essa 
transmutação (projeto de LC aprovado como LO) seria inconstitucional. 

10 Aqui não se está confundindo medida provisória com simples ato administrativo regulamentar de lei. Note-se que essa 
é a definição de Humberto Ávila para “ato administrativo”. Ele prefere classificar a MP como “ato normativo”, sem usar o 
adjetivo “administrativo” (ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário. 5ª ed., São Paulo: Saraiva, p. 180). 
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O órgão de edição da medida provisória precisa então justificar essas duas condições: 
relevância e urgência, e o Congresso Nacional avaliará o cumprimento desses pressupostos 
(aprovando ou não), antes de analisar o mérito da matéria contida na medida provisória.11 Só 
excepcionalmente tais pressupostos são aferíveis pelo Judiciário, já que a rigor são discricionários. 
Vide trecho de ementa de julgado do STF nesse sentido, por sua 1ª Turma, ipsis litteris:  

“A análise dos pressupostos de relevância e urgência, para edição de medidas 
provisórias, está jungida à discricionariedade do Chefe do Poder Executivo. As 
excepcionais situações de excesso de poder, suscetíveis de atrair censura 
jurisdicional, não estão configuradas no caso em apreço [MP nº 2.228-1/2001] [...].”  
(STF, 1ª Turma, RE nº 700.160AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 09/04/2014, DJe 
29/04/2014). Explicitamos entre colchetes. 

 

 Note-se que no caso acima tratou-se de medida provisória ainda não convertida em lei, e 
sim “congelada” pela EC nº 32/2001, e, por isso, o STF se pronunciou sobre relevância e urgência. 
Já no caso em que tenha havido conversão da medida provisória em lei, o STF entende estar 
assim identificada a relevância e a urgência pelo Legislativo, não cabendo análise do Judiciário.12 
 

b) Decretos-leis (CF/1969)  

A medida provisória é criação da CF/1988, que substituiu o extinto decreto-lei antes previsto 
como fonte do Direito na CF/1969, também um ato editado pelo Chefe do Poder Executivo. 
Originalmente, o decreto-lei havia sido criado na CF/193713 (Ditadura Vargas), até que foi vedada a 
edição de decretos-leis pela CF/194614. Tempos depois foi recriado pelo Ato Institucional nº 
02/1965 (Ditadura Militar)15, e foi recepcionado na CF de 1967 (art. 58) e na CF de 1969 (art. 55). 

Na CF/1969 havia previsão expressa de que decretos-leis podiam regrar matéria tributária: 

“Art. 55. O Presidente da República, em casos de urgência ou de interêsse público 
relevante, e desde que não haja aumento de despesa, poderá expedir decretos-leis 
sôbre as seguintes matérias:  
I - segurança nacional;  
II - finanças públicas, inclusive normas tributárias; [...]  
§ 1º Publicado o texto, que terá vigência imediata, o Congresso Nacional o aprovará 
ou rejeitará, dentro de sessenta dias, não podendo emendá-lo; se, nesse prazo, não 
houver deliberação, o texto será tido por aprovado.” 

De fato, diversos tributos foram regrados por decretos-leis, e até mesmo algumas normas 
gerais do Código Tributário Nacional foram revogadas por decreto-lei (DL nº 406/1968) com status 
jurídico de lei complementar.16 Antes disso, na vigência da CF/1967, o seu art. 58 apenas se referia 
a “finanças públicas” como matéria para decretos-leis, o que suscitou dúvida, a ponto de Geraldo 
                                                           
11 “Art. 62 [...] § 5º A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias 

dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais.” 
12 STF, Pleno, ADI nº 1.976/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 28/032007, DJ em 18/05/2007. Da ementa do acórdão, 

colhe-se: “Superada a análise dos pressupostos de relevância e urgência da medida provisória com o advento da 
conversão desta em lei”. 

13 “Art. 12 - O Presidente da República pode ser autorizado pelo Parlamento a expedir decretos-leis, mediante as 
condições e nos limites fixados pelo ato de autorização.”. 

14 SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de legislação tributária. São Paulo: Resenha Tributária, 1981, p. 69. 
15 “Art. 30 - O Presidente da República poderá baixar atos complementares do presente, bem como decretos-leis sobre 

matéria de segurança nacional.”.  
16 O STF decidiu que o Decreto-Lei nº 406/1968 foi recepcionado com status jurídico de lei complementar (STF, Pleno, 

RE nº 236.604, Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 26/05/1999, DJ em 06/08/1999). 
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Ataliba entender que “finanças públicas” não incluía matéria tributária, e sim apenas direito 
financeiro estrito (orçamento, etc.).17 A CF/1969 resolveu a dúvida, deixando expressa permissão 
para decreto-lei tratar de matéria tributária, e o Supremo confirmou isso.18 

Alguns decretos-leis vigoram até hoje, recepcionados materialmente pela Constituição de 
1988, a maioria com força de lei ordinária (ex.: Decreto-Lei nº 37/1966, que regra parte do imposto 
de importação), mas, também alguns com força de lei complementar, veiculando normas gerais 
(ex.: DL nº 57/1966, que define imóvel rural, complementando o CTN com uma regra geral para o 
imposto territorial rural).19 Note-se que, ao contrário das medidas provisórias, os antigos decretos-
leis eram automaticamente aprovados caso o Congresso não deliberasse sobre eles em até 60 
dias, e assim continuavam a vigorar como decreto-lei por prazo indeterminado. 
 

c) Medidas provisórias no direito comparado 

Atos normativos semelhantes com a medida provisória brasileira também são adotados em 
outros países, com denominações variadas, como, por exemplo, “decretos com força de lei”, 
decretos-lei, etc., como noticia José Roberto Vieira em amplo estudo de direito comparado.20 
 

d) Vigência, aprovação, caducidade ou rejeição 

Medida provisória é um ato com vigência provisória, de apenas 60 dias, podendo ser 
prorrogada uma única vez por igual período, totalizando 120 dias de vigência.21 Enquanto vigente 
ela possui força de lei, e tende a se tornar lei formal, o que se dá se houver aprovação legislativa.  

A apreciação se inicia na Câmara dos Deputados (como os projetos de lei), e se não for 
votada em 45 dias nas duas casas, a medida provisória tranca a pauta da casa legislativa onde 
estiver, para que se ultime a deliberação do texto.22 Note-se que esse é o mesmo efeito do regime 
de urgência de votação de projeto de lei, quando solicitado pela Presidência da República.23 

Como já dito, as medidas provisórias são atos normativos administrativos primários, ou seja, 
não são leis no sentido formal, mas possuem força de lei ordinária. As federais, após edição, são 
vistas como projeto de lei de conversão (sigla PLV) para apreciação do Congresso. A MP possui 
caráter dúplice: ato administrativo normativo com força de lei, e, ao mesmo tempo, na prática, o 
texto da MP funciona como “projeto de lei” que depende do Congresso para se transformar em lei. 

Se a MP for aprovada sem mudança no Legislativo, seu texto é convertido em lei e não 
precisa de sanção, sendo promulgado no Senado. Mas, se houver mudanças no texto pelo 
                                                           
17 ATALIBA, Geraldo. O decreto-lei na Constituição de 1967. São Paulo; RT, 1967, p. 66. 
18 STF, Pleno, RE nº 148.754/RJ, Rel. para acórdão Min. Francisco Rezek, j. em 24/06/1993. O Tribunal entendeu que a 

contribuição ao PIS, justamente por não ser um tributo na vigência da CF/1969 com a redação da EC nº 8/1977, não 
poderia ter sido regulada por decreto-lei, no caso, os decretos-leis nºs 2.445 e 2.449 de 1988. 

19 Houve até tentativa de revogar tal decreto-lei por lei ordinária (Lei 5.868/1972), mas o STF não aceitou tal revogação. 
20 VIEIRA, José Roberto. Legalidade tributária e medida provisória: mel e veneno. In Tributos e direitos fundamentais 

(Coordenador Octavio Campos Fischer). São Paulo: Dialética, 2004, p. 189-191. 
21 “Art. 62. [...] §7º Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo de 

sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.” 
22 “Art. 62. [...] § 6º Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, 

entrará em regime de urgência, subseqüentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando 
sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver 
tramitando.”. 

23 O art. 64, §§ 1º e 2º, trata do trancamento da pauta do Congresso diante de projeto de lei urgente, a partir do 45º dia. 
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Congresso, o PLV depende de sanção do Chefe do Executivo. Isso decorre da interpretação do art. 
62, §12, da CF24. É o caso mais frequente: a conversão da MP com mudanças. 

Caso não aprovada e convertida em lei nesse prazo, a medida provisória caduca, perdendo 
efeitos desde o início, o mesmo acontecendo no caso de rejeição expressa.25 E não pode ser 
reeditada na mesma sessão legislativa26, que é o período anual de atividade do Congresso.27 

Cabe ao Congresso, por decreto-legislativo, definir os efeitos da perda da vigência da MP.28 
Caso não editado tal decreto-legislativo em até 60 dias, os efeitos da medida provisória caduca ou 
recusada são mantidos para as relações jurídicas formadas durante a sua vigência.29  
 

e) As antigas reedições sucessivas e a EC nº 32/2001 

Com a entrada em vigor da EC nº 32/2001 inaugurou-se um novo regime constitucional para 
medidas provisórias. Antes dessa emenda, muitas medidas provisórias estavam em vigor e podiam 
ser reeditadas sucessivas vezes, pois não havia vedação na CF/1988. O novo regime trazido pela 
EC nº 32/2001 vedou a reedição da mesma medida provisória.  

Antes da EC nº 32/2001 se entendia que o Poder Executivo podia reeditar e publicar a 
mesma medida provisória, várias vezes, indefinidamente, desde que antes de expirado seu prazo 
de vigência, que era de apenas 30 dias. Essa reedição antes era usada como estratégia para 
manter o texto em vigor por tempo indeterminado. Então, na prática, algumas MPs eram reeditadas 
mensalmente, e assim vigoravam às vezes por mais de 3 anos, como se fossem leis ordinárias. E 
as reedições vinham às vezes com pequenas alterações do texto anterior, o que dificultava ainda 
mais o acompanhamento das alterações normativas tributárias.  

Com a EC nº 32/2001 ficou vedada a reedição das medidas provisórias. Porém, como regra 
de transição, o art. 2º da própria Emenda nº 32/2001 determinou o “congelamento” no tempo 
daquelas reedições de MPs que ainda estavam em vigor no dia anterior ao da publicação da 
emenda (12/09/2001), dando validade com força de lei por tempo indeterminado para todas as MPs 
vigentes em 11/09/2001:  

“Art. 2º As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta 
emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue 
explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.”. 
 

 Graças a essa regra da EC nº 32/2001, ainda hoje existem medidas provisórias em vigor, 
apesar de serem datadas do distante ano de 2001, inclusive em matéria tributária (p. ex.: Medida 
Provisória nº 2.158-35, de 24/08/2001, tratando de regras das contribuições PIS/COFINS). 
 

                                                           
24 “Art. 62. [...] § 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-

á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto.”. 
25 O mesmo texto de MP não poderá ser reapresentado na mesma sessão legislativa (equivalente ao ano civil). 
26 “Art. 62. [...] §10 É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou 

que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.”. 
27 “Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de 

agosto a 22 de dezembro.”. 
28 “Art. 62 [...] § 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se 

não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período, 
devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes.”. 

29 Sobre os efeitos das MPs caducas ou rejeitadas: art. 62, §§ 10 e 11 da CF/1988 (com a redação da EC nº 32/2001). 
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2.2. Normas passíveis de veiculação  

a) Medidas provisórias em matéria tributária  

As medidas provisórias federais são muito comuns em matéria tributária, podendo conter 
diversas normas que realizam o funcionamento da atividade tributária, exceto aquelas matérias 
para as quais se exige lei complementar, e também é vedado MP sobre direito criminal tributário e 
processo judicial tributário, o que não inclui o processo administrativo fiscal. É art. 62, §1º, da 
Constituição, com a redação dada pela EC nº 32/2001, que define quais matérias estão fora do 
âmbito de medidas provisórias, e ali não está elencada a instituição ou aumento de tributos, o que, 
por via reversa, autoriza MP sobre esses temas, vide o dispositivo: 

 
“Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar 
medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao 
Congresso Nacional.  
§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:    
I - relativa a:  
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito 

eleitoral;           
b) direito penal, processual penal e processual civil;       
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de 

seus membros;       
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e 

suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º;    
II - que vise a detenção ou seqüestro de bens, de poupança popular ou qualquer 

outro ativo financeiro;           
III - reservada a lei complementar;       
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente 

de sanção ou veto do Presidente da República.” (destaques nossos). 
 

Complementando o §1º, o §2º do mesmo art. 62 da Constituição (introduzido pela EC nº 
32/2001) expressamente prevê a aplicabilidade de medidas provisórias em matéria tributária, 
exigindo a contagem de prazos de vacatio legis no caso de instituir ou aumentar tributos:  

“Art. 62. [...] § 2º Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto 
os previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, [impostos que podem entrar em vigor 
imediatamente, com exceção do IPI, que precisa de 90 dias para entrar em vigor] só produzirá 
efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia 
daquele em que foi editada.” (explicitamos entre colchetes).30 

Interessante notar que a maioria das leis ordinárias atualmente é resultado da conversão de 
medidas provisórias, e não de simples projetos de lei.  

Note-se que o ponto fundamental da problemática da medida provisória em relação à 
legalidade (art. 150, I, da CF) não está na ausência de representação popular: o Chefe do Poder 
Executivo também é eleito pelo povo, com votação inclusive mais representativa (numericamente) 
do que a votação de um congressista; porém, ele é eleito para executar a lei, não para fazer leis, já 
que é fundamental separar os poderes (art. 2º da CF). Afinal, quem tem poder tende a abusar dele. 

                                                           
30 Ou seja, o que interessa para contar o prazo de anterioridade do exercício financeiro é a data de conversão da MP em 

lei, e não a data da edição da MP. Já para iniciar a vigência da anterioridade de 90 dias, a contagem se inicia da data 
da edição da medida provisória. Sobre essa contagem de prazos para iniciar a vigência, veremos adiante, no estudo da 
vigência das leis tributárias e os prazos de anterioridade para a lei tributária entrar em vigor. 
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A edição desenfreada de medidas provisórias, especialmente em matéria tributária, é 
severamente criticada pela maior parte da doutrina, sob os seguintes fundamentos: 

i) contraria seu caráter de excepcionalidade, porque uma MP só pode ser usada quando 
houver fundamentada relevância e urgência, e nem sempre isso acontece; 

ii) a MP deveria entrar sempre em vigor imediatamente após publicada, pela urgência, o que 
é incompatível com a exigência de vacatio legis para as leis tributárias em geral; 

iii) a MP retira do Legislativo uma tarefa fundamental: fazer as leis tributárias, e assim 
contraria o princípio da separação entre os Poderes da República31;  

iv) a MP não é a única solução para um assunto urgente, pois existe um regime de urgência 
para aprovação mais ágil de projetos de lei ordinária, que é o veículo ideal;32 

v) caso a MP perca a vigência, seja caducando por omissão do Congresso que não 
converta a MP em lei em até 120 dias; ou caso o Legislativo recuse expressamente a 
MP, gera-se uma situação de grave insegurança para os cidadãos-contribuintes. 

 

Entretanto, antes mesmo da previsão expressa do art. 62, §2º, da CF (introduzida pela EC 
nº 32/2001), o Supremo já entendia que as medidas provisórias podiam instituir ou aumentar 
tributos (não apenas impostos) conforme jurisprudência formada ao final da década de 1990, como 
esclarece o trecho da seguinte ementa: 

“EMENTA: [...] Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo 
reservas, está em harmonia com a Constituição Federal a instituição ou majoração de tributo 
por meio de medida provisória. Precedente: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.417/DF, 
relator Ministro Octavio Gallotti, julgada pelo Pleno em 2 de agosto de 1999. (STF, 1ª Turma, 
RE nº 422.313 AgR, Rel. Marco Aurélio, j. em 18/08/2015, DJe 02/09/2015). 

 Após a EC nº 32/2001 esse entendimento foi confirmado pelo STF, aceitando o uso de 
medidas provisórias em matéria tributária, inclusive para instituição ou majoração de tributos. O 
importante é que a MP deve obedecer aos prazos de vacatio legis (ou seja, prazos para entrar em 
vigor), mesmo com a urgência. E a MP deve obediência aos limites do art. 62 da CF e demais 
dispositivos constitucionais. Importante: a MP não pode ser editada em matéria privativa de lei 
complementar, porque possui status de lei ordinária apenas.  
 

b) A condenável prática das “emendas-contrabando” 

E uma última crítica também era comum em relação à edição de MPs em matéria tributária: 
MPs facilitariam a edição de “emendas-contrabando”, ou seja, quando da votação do texto do 
projeto de conversão da MP em lei, era mais fácil aos parlamentares introduzirem e aprovarem 
emendas tratando de assuntos de seu interesse, mas, desvinculadas do assunto-base da MP.  

                                                           
31 Note-se que a problemática da medida provisória não está na ausência de representação popular: o Chefe do Poder 

Executivo também é eleito pelo povo, com votação inclusive mais representativa (numericamente) do que a votação de 
deputados; porém, ele é eleito para executar a lei, não para fazer leis, já que é fundamental separar os poderes (art. 2º 
da CF/1988), porque, afinal, quem tem poder de mais tende a abusar dele. 

32 Fernando Scaff afirma que matéria tributária é “sempre relevante, porém jamais urgente”, e, portanto, incabível tratar 
dela por medida provisória, a não ser nos casos dos impostos regulatórios (art. 153, §1º), para os quais já se atribui ao 
Poder Executivo o poder de editar atos infralegais alterando alíquotas, nos limites definidos em lei. (SCAFF, Fernando 
Facury. Quando as medidas provisórias se transformaram em decretos-lei ou notas sobre a reserva legal tributária no 
Brasil. In Princípios e limites da tributação. Coordenação de Roberto Ferraz. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 585). 
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Como resultado desse artifício usado pelos parlamentares, a nova lei, fruto de conversão de 
MP, poderia vir a regrar os mais diversos assuntos (direito tributário, direito administrativo, direito 
comercial, direito civil, etc.).  

Essa inserção de emendas estranhas prejudicava a clareza do texto legal, contrariando 
assim a Lei sobre a boa redação de leis (LC nº 95/1998). Porém, esse artifício dos parlamentares 
foi vedado pelo STF no julgamento da ADI nº 5.127, quando decidiu que “emendas-contrabando” 
não podem mais existir a partir de 15/10/2015: 

Ementa: “DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. 
EMENDA PARLAMENTAR EM PROJETO DE CONVERSÃO DE MEDIDA 
PROVISÓRIA EM LEI. CONTEÚDO TEMÁTICO DISTINTO DAQUELE ORIGINÁRIO 
DA MEDIDA PROVISÓRIA. PRÁTICA EM DESACORDO COM O PRINCÍPIO 
DEMOCRÁTICO E COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL (DEVIDO PROCESSO 
LEGISLATIVO). 1. Viola a Constituição da República, notadamente o princípio 
democrático e o devido processo legislativo (arts. 1º, caput, parágrafo único, 2º, 
caput, 5º, caput, e LIV, CRFB), a prática da inserção, mediante emenda parlamentar 
no processo legislativo de conversão de medida provisória em lei, de matérias de 
conteúdo temático estranho ao objeto originário da medida provisória. 2. Em atenção 
ao princípio da segurança jurídica (art. 1º e 5º, XXXVI, CRFB), mantém-se hígidas 
todas as leis de conversão fruto dessa prática promulgadas até a data do presente 
julgamento, inclusive aquela impugnada nesta ação. 3. Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada improcedente por maioria de votos.”  
(STF, Pleno, ADI nº 5127, Rel.  Min. Rosa Weber, Relator p/ acórdão o Min. Edson 
Fachin, j. em 15/10/2015, DJe em 11/05/2016). 

 

c) A vedação à edição de medida provisória para regulamentar emendas entre 1995-2001 

Outra regra constitucional importante sobre medidas provisórias foi inserida pela EC nº 
6/1995, e depois limitada/reduzida pela EC nº 32/2001, constando do art. 246 da CF.33 Essa regra 
veda a edição de MP para regulamentar dispositivo da Constituição Federal que tenha sido 
alterado por emenda constitucional editada entre 1º/01/1995 e 11/09/2001.34  

Ou seja, é uma regra com alcance temporalmente limitado. Em matéria tributária, o art. 246 
se aplica às disposições das emendas nºs 10/1996, 12/1996, 14/1996, 17/1997, 18/1998, 20/1998, 
21/1999, 29/2000, 30/2000, 31/2000 e 32/2001, no que tais emendas trouxeram alterações de 
disposições tributárias, que assim não podem ser regulamentadas por medidas provisórias. 
 

2.3. Medidas provisórias estaduais e municipais 

Se houver previsão na Constituição estadual ou na Lei Orgânica municipal autorizando a 
edição de medida provisória (inclusive tributária), será ela ato privativo do chefe do respectivo 
Poder Executivo (governador/a ou prefeito/a), em obediência ao princípio constitucional da simetria 
das fontes do Direito, como autoriza o entendimento consolidado no Supremo (STF): 

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 51 E 
PARÁGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ADOÇÃO 

                                                           
33 “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 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda [EC nº 32, 
de 11/09/2001], inclusive.” (explicitação entre colchetes). 

34 Portanto, os dispositivos tributários introduzidos ou modificados pelas emendas promulgadas nesse período só podem 
ser regulamentados por lei ordinária ou lei complementar, o que couber. 
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DE MEDIDA PROVISÓRIA POR ESTADO-MEMBRO. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 
62 E 84, XXVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. [...] APLICABILIDADE, NOS 
ESTADOS-MEMBROS, DO PROCESSO LEGISLATIVO PREVISTO NA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. [...] 2. No julgamento da ADI 425, rel. Min. Maurício 
Corrêa, DJ 19.12.03, o Plenário desta Corte já havia reconhecido, por ampla maioria, 
a constitucionalidade da instituição de medida provisória estadual, desde que, 
primeiro, esse instrumento esteja expressamente previsto na Constituição do Estado 
e, segundo, sejam observados os princípios e as limitações impostas pelo modelo 
adotado pela Constituição Federal, tendo em vista a necessidade da observância 
simétrica do processo legislativo federal. Outros precedentes: ADI 691, rel. Min. 
Sepúlveda Pertence, DJ 19.06.92 e ADI 812-MC [...].”  
(STF, Pleno, ADI nº 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, j. em 16/08/2006, DJ 16/03/2007). 

Diversos Estados e Municípios não possuem entre seus instrumentos normativos as 
medidas provisórias. Isso não implica em nenhuma violação ao princípio da simetria constitucional, 
pois a medida provisória é uma limitação ao campo da legalidade, tolerada na esfera federal por 
força da CF/1988, e que pode ser ignorada pelas ordens constitucionais parciais. 

Interessante notar que sob o regime da CF/1969, era proibido aos Estados (e, por extensão, 
também aos Municípios), a instituição de decretos-leis.35 Tal proibição não se estende ao regime 
das medidas provisórias, como se viu, na CF/1988, pois se trata de fonte com regime bem distinto. 
 

3. Leis delegadas 
 

3.1. Histórico 

Para compreender o regime da lei delegada hoje (CF/1988), é útil investigar a história do 
surgimento dessa fonte em nosso sistema constitucional, o que permite uma interpretação histórica 
que auxiliará a compreensão dos fundamentos e limites implícitos da lei delegada. 

As Constituições brasileiras, antes de 1961, não admitiam a lei delegada, porque:  

i) a Constituição do Império (1824) apenas previa leis (nacionais) e resoluções (das 
Províncias)36 como fontes primárias, assim como a CF/1891 apenas previa leis e 
resoluções do Congresso; 

ii) as Constituições de 1934 (art. 3º, §1º) e 1946 (art. 36, §2º) vedavam expressamente a 
delegação entre os Poderes Legislativo e Executivo;  

iii) a CF/1937 já previa fonte formal com papel equivalente, no caso, o decreto-lei, que era 
emitido após autorização do Congresso.37  

A lei delegada surgiu como fonte do Direito pela EC nº 04, de 02/09/196138, que alterou a 
CF/1946 para introduzir o sistema parlamentarista de governo no Brasil, e foi regulada pela Lei 
                                                           
35 Art. 200. [...]. Parágrafo único. As Constituições dos Estados poderão adotar o regime de leis delegadas, proibidos os 

decretos-leis." 
36 A emenda constitucional formalizada pela Lei nº 12/1834 atribuiu às Províncias o poder de fazer, além de resoluções 

(dependentes de aprovação do Imperador), também leis, ampliando sua autonomia frente ao poder central do Império. 
37 “Art. 12. O Presidente da República pode ser autorizado pelo Parlamento a expedir decretos-leis, mediante as 

condições e nos limites fixados pelo ato de autorização.”. Autorização dispensada no caso de recesso do Congresso. 
38 Emenda constitucional que previu para si própria a denominação de “Ato Adicional” à Constituição. O sistema 

parlamentarista de governo foi instituído no Brasil para resolver um grave impasse político: após a renúncia do 
Presidente Jânio Quadros, havia forte corrente contrária à que seu vice, João Goulart, assumisse a Presidência do 
País. Ele só assumiu após a implantação do parlamentarismo, que lhe reduziu os poderes. Mas, com a volta do regime 
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Complementar nº 1/196239. Nesse sistema, cabia a chefia do Poder Executivo ao Primeiro Ministro 
(Presidente do Conselho de Ministros), e não ao Presidente da República.40  

A Lei Complementar nº 1/1962, ao fixar o regramento do processo legislativo para edição de 
leis delegadas, vedou expressamente à lei delegada criar tributos (art. 34)41. Essa vedação era 
acompanhada de outras diversas restrições ao próprio pedido de delegação, que já era cercado de 
diversas exigências, para qualquer matéria. Assim, a iniciativa de edição de lei delegada deveria 
ser realizada mediante um pedido do Primeiro Ministro ao Congresso Nacional, no qual ele deveria 
indicar claramente qual seria o conteúdo e a forma da delegação pretendida, fundamentando. A 
delegação só seria aprovada com quórum de maioria absoluta do Congresso, e veiculada por 
decreto legislativo, com caducidade de apenas 30 dias (arts. 30 e 35 da LC nº 1/1962). Após 
editada, a lei delegada ficava sujeita a controle, e revogação, pelo Congresso, por maioria simples. 

Apesar de ser instrumento típico do parlamentarismo (no qual a Presidência da República é 
enfraquecida frente ao Congresso), e mesmo após o retorno do sistema presidencialista (logo em 
janeiro de 1963), a lei delegada acabou permanecendo no sistema constitucional brasileiro, e foi 
recepcionada nas Constituições de 1967, 1969 e 1988. 
 

3.2. Lei delegada na Constituição de 1988 

A CF/1988 estabelece que leis delegadas podem ser editadas pelo Poder Executivo, após 
delegação feita pelo Congresso por meio de resolução (art. 68 da CF)42, que define o conteúdo e 
forma. Ou seja, primeiramente o Poder Executivo deve solicitar ao Congresso a delegação, e nesse 
pedido deve descrever o conteúdo da delegação, para que o Congresso avalie se concede ou não.  

Na prática, não são editadas em matéria tributária, nem em outras matérias. O Executivo 
prefere editar medidas provisórias, cuja iniciativa é do Chefe do Poder Executivo e somente depois 
são submetidas à aprovação do Legislativo. De fato, as leis delegadas foram utilizadas no Brasil 
apenas em momentos críticos, quando a Presidência da República estava politicamente 
enfraquecida (em 1962 e em 1992, durante os governos João Goulart e Collor)43. 

Em tese, a lei delegada poderia ser utilizada para instituir ou aumentar tributos, tendo o 
mesmo status jurídico que a lei ordinária, porém, os termos da delegação devem ser muito 
restritos, já que ao Legislativo não cabe delegar o que é matéria de sua regulação exclusiva44, e 
que não possa ser objeto de medida provisória. Assim, não cabe edição de lei delegada em matéria 

                                                                                                                                                                                                   
presidencialista em 23/01/1963 (Emenda Constitucional nº 06), a resistência contra seu governo acabou resultando em 
nova crise: uma revolução civil-militar, que lhe retirou à força da Presidência, em 31/03/1964. 

39 Note-se que nessa época a lei complementar (com quórum de aprovação de maioria absoluta) foi veículo normativo 
criado pela EC nº 04/1961 com o fim específico de complementar as regras de funcionamento do próprio regime 
parlamentarista da Emenda nº 04. Não era, portanto, a lei complementar como a conhecemos hoje. 

40 Inclusive a competência para editar decretos e regulamentos (poder regulamentar) é do Primeiro Ministro, e não do 
Presidente da República (vide art. 18 da EC nº 04/1961). 

41 “Art. 34. Não podem ser objeto de delegação a criação de tributos, a autorização de emissões de curso forçado e as 
matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional.” 

42 “Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação [...].”. 
43 Foram 13 leis: em 1962, durante o regime parlamentarista, no governo Goulart (implantado pela EC nº 4/1961), houve 

a edição de 11 leis delegadas; e no governo Collor em 1992 apenas duas (Leis Delegadas nºs 12 e 13). Nenhuma 
dessas leis tratou de matéria tributária, apenas as Leis Delegadas nºs 8 e 11 de 1962 fixaram normas sobre a 
destinação de contribuições que na época inclusive não possuíam natureza tributária, e destinação de receita de taxas. 

44 Matérias de regulação exclusiva do Congresso são aquelas indicadas no art. 49 da CF. 
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exclusiva de lei complementar (art. 68, §1º, da CF)45. E a delegação pode exigir apreciação do 
projeto de lei delegada pelo Congresso, o que a aproxima da lei ordinária (art. 68, §3º)46. 

Instituição ou aumento de tributo não é matéria de iniciativa exclusiva do Legislativo, 
podendo ser realizada por instrumentos equivalentes à lei ordinária, dentre os quais se encontra a 
lei delegada e a medida provisória, desde que tais atos passem pelo controle de 
constitucionalidade do Congresso, que avalia o texto da lei delegada e o da medida provisória. 
Fruto desse controle, pode haver a rejeição da medida provisória e a suspensão da lei delegada. 

 Parte da doutrina não aceita a possibilidade de leis delegadas instituírem ou aumentarem 
tributos, ao fundamento de que o art. 150, I, da CF exige que a instituição de tributo seja por meio 
de lei, o que afastaria a delegação do Legislativo ao Executivo para fazer lei tributária.47 Apesar de 
discordarmos da vedação à lei delegada, admitimos que a fixação de limites na delegação é ponto 
delicado, mas, seu atendimento pelo Executivo será objeto de controle posterior, pelo Congresso. 

Nesse sentido, alerte-se que a delegação do Legislativo não pode ser aberta/ampla, caso 
contrário nem precisar haver um conteúdo de delegação, o Poder Executivo estaria autorizado a 
criar ou aumentar tributo pura e simplesmente, e o Congresso não teria papel a cumprir. Não é isso 
que o art. 68 da CF pretende, senão perderia razão de existir.48 E em segundo lugar, criar tributo 
verdadeiramente novo exigiria em regra lei complementar (vedada a lei delegada), já que compõe a 
competência residual da União, e aumentar um tributo exige obediência a outros limites tributários.  

Em resumo, a lei delegada acaba por seu inútil em matéria tributária, já que o Presidente 
precisaria, ao solicitar a delegação ao Congresso, indicar precisamente os termos do tributo a ser 
criado, na forma de um verdadeiro projeto de sua estrutura (base, alíquota, etc.). Por isso, o 
Executivo opta pela medida provisória, quando for o caso de relevância e urgência. 

O Legislativo pode e deve tracejar outras limitações a esse novo tributo ou aumento, e o 
resultado pode ser ainda mais reduzido do que aquele que seria fruto da iniciativa do Executivo ao 
editar uma medida provisória. Caso a delegação tributária seja mais aberta, o Congresso deve 
determinar que o Executivo retorne à sua análise o projeto de lei delegada, na forma do §3º do art. 
68 da CF. Se o Poder Executivo exorbitar do estrito poder delegado, o Congresso pode e deve 
suspender a lei delegada, mediante decreto-legislativo (art. 59, V, in fine, da CF). 

Por último, observe-se que a lei delegada é fonte que pode existir nos Estados e nos 
Municípios, a depender do regime de fontes estabelecido por cada Constituição ou Lei Orgânica. 
 

 

 

                                                           
45 “Art. 68. [...] § 1º Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de 

competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar [...].” 
46 “Art. 68. [...] § 3º Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação 

única, vedada qualquer emenda.” 
47 Veja-se a interessante crítica de Schoueri, nesse sentido: “O mero fato de se admitir medida provisória em matéria 

tributária não autoriza sua extensão às leis delegadas. Afinal, aquelas [medidas provisórias] são apreciadas, em sua 
inteireza, pelo Poder Legislativo, antes de sua conversão. [...] Admitir que uma tal lei delegada institua tributo é 
subverter a Legalidade, arduamente conquistada.” (SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 5ª ed., São Paulo: 
Saraiva, p. 102). Explicitamos entre colchetes. 

48 Uma resolução contendo delegação aberta à lei delegada deveria ser julgada inconstitucional (legalidade tributária). 
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4. Decretos legislativos  

4.1. Decretos legislativos do Congresso 

Os decretos legislativos são atos normativos legislativos que estão no nível da lei ordinária, 
porém, veiculam matérias próprias e restritas, de competência exclusiva do Congresso Nacional, 
que é o principal órgão do Poder Legislativo, conforme previsto no art. 49, I e V; e no art. 62 da CF.  

O regime de votação e aprovação do decreto legislativo é regulado pelo regimento interno 
do Congresso, expressão da auto-organização do Poder Legislativo, conforme disposto no art. 57, 
§3º, II, da CF.49 Não há sanção ou veto do Chefe do Poder Executivo sobre o decreto legislativo, 
porque o decreto-legislativo serve justamente como espécie de filtro jurídico em atos do Executivo. 

O decreto-legislativo é ato de uso muito restrito e específico, inclusive em matéria tributária, 
impactando indiretamente a matéria. Os decretos legislativos do Congresso servem apenas para:  

i) introduzir normas de tratados e convenções internacionais regrando matéria tributária 
(art. 49, I, da CF)50, sem, entretanto, transformá-los em legislação interna51;  

ii) suspender efeitos de decretos presidenciais que exorbitem a competência 
regulamentar do Poder Executivo, inclusive em matéria tributária (art. 49, V, da CF)52;  

iii) suspender efeitos de lei delegada que exorbite da competência que foi delegada ao 
Poder Executivo pelo Congresso, inclusive matéria tributária (art. 49, V, in fine, da CF); 

iv) regular os efeitos de medidas provisórias que perderam vigência (se for necessário, 
na prática)53, inclusive em matéria tributária (art. 62, §3º, da CF)54;  

Note-se que em todos os casos acima, o decreto-legislativo serve para introduzir, suspender 
ou regular efeitos de atos do Poder Executivo, funcionando como um filtro do Poder Legislativo. 
 

4.2. Decretos legislativos das Assembleias estaduais 

Os decretos-legislativos também podem ser editados pelos Estados (por suas assembleias 
estaduais); e até por Municípios (por meio de suas câmaras municipais), com semelhante função. 

Em matéria tributária interessam os decretos-legislativos dos Estados, que servem para:  

i) introduzir normas tributárias sobre o imposto estadual sobre circulação de mercadorias e 
serviços (ICMS) contidas em convênios (acordos interestaduais) entre os Estados;  

ii) eventualmente ter outras funções, a depender da Constituição de cada Estado, podendo 
ter papel simétrico ao dos decretos-legislativos do Congresso, agora em esfera estadual. 

                                                           
49 “Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á (...) §3º Além de outros casos previstos nesta Constituição, a Câmara dos 

Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para: (...) II – elaborar o regimento comum e regular a 
criação de serviços comuns às duas Casas;”. 

50 “Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou 
atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;”. Esse “resolver” sobre 
tratados significa determinar se gerarão efeitos ou não dentro do sistema jurídico brasileiro. 

51 O tratado internacional continua sendo um ato internacional, e não revoga a legislação interna, apenas suspendendo 
efeitos específicos dela, e por força do decreto-legislativo. Sobre o tema dos tratados, veja-se o tópico mais adiante. 

52 “Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: [...] V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que 
exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;” 

53 Há muitos casos de MPs em que não são editados esses decretos-legislativos porque não se mostram necessários. 
54 “Art. 62. [...] § 3º As medidas provisórias [...] perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei [...], 

devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. 
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5. Resoluções legislativas 
As resoluções legislativas são veículos para matérias exclusivas do Congresso, do Senado 

Federal e da Câmara dos Deputados. O regime de votação e aprovação da resolução é regulado 
no regimento interno de cada um dos órgãos legislativos, que também é veiculado por resoluções. 
Certas resoluções do Senado possuem processo legislativo especial, previsto pela Constituição. 

Em matéria tributária, são relevantes as resoluções do Senado Federal, que serão vistas 
aqui com destaque. Elas exercem funções específicas para harmonizar o interesse dos Estados. 
 

5.1 Resolução do Congresso Nacional 
A Resolução do Congresso Nacional não é utilizada em matéria tributária, e serve apenas 

como veículo para eventual aprovação da delegação legislativa ao Presidente da República para 
edição de lei delegada (art. 68, §2º). Mas, na prática atual, ela não é utilizada, como já vimos. 

A resolução do Congresso é veículo próprio para matérias de sua competência exclusiva, e 
é regulada pelo regimento interno do Congresso, veiculado ainda pela Resolução CN nº 1/1970. 
 

5.2. Resolução da Câmara dos Deputados 
A resolução da Câmara dos Deputados não é citada pelo texto da Constituição Federal de 

1988, que indica expressamente apenas a existência de resoluções do Congresso e do Senado. 
Mas isso não significa que a CF não reconhece a resolução da Câmara, pelo contrário, a CF/1988 
recepcionou implicitamente as normas da Resolução CD nº 30/1972, que fixava o Regimento 
Interno da Câmara sob vigência da CF/1969, e ele já previa a resolução como veículo próprio. 

As resoluções da Câmara dos Deputados são previstas como fonte formal para tarefas 
exclusivas dessa casa legislativa (art. 51, III e IV, da CF), vide regimento interno veiculado pela 
atual Resolução CD nº 17/1989. Essas resoluções possuem força normativa primária como as leis 
ordinárias, porém com efeitos interna corporis, e, portanto, não são usadas em matéria tributária. 
 

5.3. Resoluções do Senado Federal  
 O Senado é representado na Constituição como a casa legislativa voltada a regular o 
interesse dos Estados, todos igualmente representados, cada um, por três senadores.55 Em 
matéria tributária o Senado tem dois papéis para os impostos dos Estados: i) fixar alíquotas 
interestaduais do ICMS; e ii) estabelecer limites para alíquotas dos impostos estaduais. Assim 
sendo, resoluções do Senado fixam normas de estrutura e normas de comportamento.  

Busca-se com as resoluções do Senado o equilíbrio do desenvolvimento entre os Estados 
(alíquotas interestaduais favorecem os Estados menos desenvolvidos)56 e a fixação de limites aos 
impostos estaduais, para uniformizar a tributação e evitar conflitos estaduais (pacto federativo).  

O quórum para aprovação da resolução segue a regra geral de maioria simples (art. 47 da 
CF), salvo quórum especial nos casos previstos na Constituição, em matéria tributária.  

Um terceiro papel da resolução do Senado é o de suspender a vigência de lei tributária 
declarada inconstitucional pelo STF em controle de constitucionalidade difuso (art. 52, X, da CF).57 
Resumem-se no quadro abaixo essas 3 funções normativas das resoluções do Senado Federal. 
                                                           
55 “Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal [...]. § 1º Cada Estado e o 

Distrito Federal elegerão três Senadores [...].”. José Afonso da Silva critica essa ideia de que o Senado representa os 
Estados, alegando que senadores são eleitos pelo povo e podem ter partido diferente e fazer oposição ao governador 
(SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32ª ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 511). 
Porém, para nós, isso não abala a previsão do art. 46 da CF. 

56 Operações destinadas para Norte, Nordeste e Centro-oeste tem alíquota interestadual (saída) menor, para estímulo. 
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FUNÇÕES DA RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA 
(1º) fixa alíquota interestadual do ICMS; (2º) limita as alíquotas dos impostos estaduais; (3º) suspende lei inconstitucional 

Imposto Dispositivo CF Função da Resolução Iniciativa e aprovação Efetivação Alíquota 

 
 
 
 

ICMS 
(mercadorias 
e serviços) 

 
Art. 155, §2º, IV, 
primeira parte 

 
Fixar (determinar) alíquotas    

para operações interestaduais  
(norma de comportamento) 

 
Obrigatória: 
Iniciativa do     

Presidente da República 
ou 1/3 do Senado 

Aprovação             
maioria absoluta 

Resolução 
nº 22/1989 

12% geral 
7% Regiões     

 Norte/NE/CO 

Resolução 
nº 95/1996 

4% transporte 
aéreo           

(ver ADI 1.600) 

Resolução 
nº 13/2012 

4%  
mercadorias 
importadas 

Art. 155, §2º, IV, 
parte final 

Fixava (determinava) alíquota    
para operações de exportação 

(norma de comportamento) 
Não há mais essa função devido 
à imunidade geral do ICMS nas 

exportações, EC nº 42/2003 

Resolução 
nº 22/1989 

13% 
exportações 
(não é mais 
aplicada, há 

imunidade nas 
exportações) 

Art. 155, §2º, V, 
“a” 

Alíquotas mínimas em 
operações internas dos 

Estados  
Na prática o piso é a menor 

alíquota interestadual (7%) por 
força do art. 155, §2º, VI58 

Facultativa: 
Iniciativa de                 

1/3 do Senado 
Aprovação            

maioria absoluta 

Não foi 
editada  

7%      
(salvo outra  
menor fixada 
em convênio) 

Art. 155, §2º, V, 
“b” 

Alíquotas máximas em 
operações internas               

dos Estados 
(para resolver conflito que 
ocorra entre os Estados) 

Facultativa: 
Iniciativa de          

maioria absoluta 
Aprovação                  

por 2/3 

Não foi 
editada 

 

ITCMD 
(heranças e 

doações 

Art. 155, §1º, IV Alíquotas máximas Obrigatório: 
Iniciativa da Comissão 

de Assuntos 
Econômicos59  
Aprovação por      
maioria simples 

Resolução 
nº 99/1981 

4% 

Resolução 
nº 09/1992 

8%  
e autorizou 

progressividade 
das alíquotas60 

IPVA 
(veículos 

automotores) 

Art. 155, §6º, I Alíquotas mínimas Idem ao regime acima 
(obrigatório, pela CAE, 
aprov. maioria simples) 

Não foi 
editada 

(projeto)61 

 

Norma 
tributária 
qualquer 

Art. 52, X Suspender a execução 
(vigência) de lei julgada 

inconstitucional pelo STF        
em controle difuso 

Facultativa: 
Iniciativa da Comissão 
Constituição e Justiça62 

Aprovação por     
maioria simples 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

                                                                                                                                                                                                   
57 “Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: [...] X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei 

declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;”. 
58 “Art. 155. [...] §2º [...] VI - salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto no 

inciso XII, "g" [convênios], as alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações 
de serviços, não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais”. Explicitamos entre colchetes. 

59 Vide art. 394 do Regimento Interno do Senado (Resolução SF nº 93/1970). 
60 O tema é polêmico. A progressividade do ITCMD foi julgada válida pelo STF no RE nº 562.045 (j. em 06/02/2013), 

apesar da Súmula 656 do STF, que declara ser inconstitucional a progressividade para o ITBI (imposto municipal). 
61 Vide Projeto de Resolução SF nº 15/2017 para fixar alíquota mínima do IPVA (3%, 2% e 1%, para caminhões, carros e 

motos). Consulte-se: <http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/129184>. Acesso em: 1º/12/2020. 
62 Vide art. 101 do Regimento Interno do Senado (Resolução SF nº 93/1970).  
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Ainda cabe ao Senado avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário 
nacional e o desempenho das administrações tributárias63, porém, disso não resulta uma resolução 
e sim um relatório de recomendações (vide art. 393-F do Regimento Interno do Senado). 
 

6. Decretos  

6.1. Órgão competente e procedimento de edição 

O decreto é um ato normativo administrativo editado privativamente pelo Chefe do Poder 
Executivo, que, no caso da União é o titular da Presidência da República (art. 84, IV, da CF), e que 
em regra serve para instrumentalizar e orientar os servidores públicos para a fiel aplicação da lei: 

“Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: [...]                             
IV – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e 
regulamentos para sua fiel execução;” (destaque nosso). 

 

Quando à forma do decreto, quando regulamenta uma lei, é constituído por um texto com 
poucos artigos, destinados apenas a aprovar um outro texto anexo ao decreto e que é denominado 
“regulamento”. Nesse caso, o regulamento é o conjunto de dispositivos regulando a matéria e que é 
elaborado pelos técnicos do governo, e anexado ao texto do decreto que o aprova. Na prática, o 
decreto e o regulamento que lhe acompanha acabam por se confundir, por estarem dentro de um 
mesmo instrumento normativo, embora juridicamente sejam distintos. Pode-se também dizer que o 
decreto é a fonte ou veículo normativo, e o regulamento é o conjunto das normas veiculadas.  

Portanto, observe-se que o decreto (fonte formal) não é sinônimo de regulamento (texto 
anexo contendo normas regulamentares), ainda que se entendesse o decreto como o único veículo 
próprio para fixar o regulamento de alguma matéria. Note-se nesse sentido que regulamentos não 
são veiculados exclusivamente por decretos. Há regulamentos veiculados por instruções 
normativas, resoluções ou outras fontes do Direito, ou seja, diretamente, sem um decreto prévio.64 

Como visto, o art. 84, IV, da Constituição diferencia decretos e regulamentos. E o art. 87, II, 
ao definir competência aos Ministros de Estado para expedir instruções normativas para a 
execução de leis, “decretos e regulamentos”, repete essa distinção, ipsis litteris: 

“Art. 87. (...) Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, além de outras 
atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei: (...) 
II – expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos.”. 

 

A leitura do inciso IV do art. 84 da CF/1988 assim como do inciso II do art. 87 pode levar à 
falsa impressão de que tanto o decreto quanto o regulamento são veículos normativos estatais. 
Mas, efetivamente apenas os decretos são os veículos normativos, pois os regulamentos são 
textos anexos ao decreto, contendo os conjuntos organizado de normas, a dependerem de veículos 
para serem introduzidos no mundo jurídico, como também esclarece Geraldo Ataliba.65 

                                                           
63 “Art. 52. [...] XV - avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus 

componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos 
Municípios.” (dispositivo introduzido pela EC nº 42/2003). 

64 Sobre as formas de regulamentação, em 1º, 2º e 3º graus, veja-se o texto-aula “Teoria geral das normas tributárias”. 
65 “[...] decreto é a forma, o continente. Regulamento é a matéria, o conteúdo.” (ATALIBA, Geraldo. República e 

Constituição. 2ª ed., São Paulo: Malheiros, 2001, p. 137). 
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Por qual motivo então o texto constitucional teria colocado decretos e regulamentos lado a 
lado no citado dispositivo? Apenas para se referir ao fato de que o texto dos regulamentos é anexo 
aos decretos, portanto, não é independente. É apenas questão de técnica de edição do ato, muito 
antiga (desde o Império)66, e essa distinção literal presente no art. 84, IV da CF/1988 entre decreto 
e regulamento “reflete a tradição constitucional brasileira” presente nas Constituições do Brasil. 67 

E a Constituição admite assim que nem todo decreto traz regulamento (decreto 
regulamentar), pois há decretos que veiculam outros tipos de normas (ex.: decreto de 
consolidação, ou decreto delegado para alterar alíquotas nos casos autorizados pela Constituição). 

O inciso IV do art. 84 da CF/1988, ao usar a expressão “expedir decretos e regulamentos”, 
quis também afirmar que o Presidente pode elaborar decretos simples (concretos) ou decretos de 
consolidação, ambos chamados de “decretos”; ou editar decretos de regulamentação chamados 
genericamente de “regulamentos” (embora o regulamento esteja na verdade anexo ao decreto, 
como já se viu). E tudo sempre para a fiel execução das leis, já que ambos os tipos de decreto 
permitem ao Poder Executivo cumprir melhor os desígnios (as diretrizes) das leis.  

A regulamentação por meio de decreto é a regulamentação em 1º grau, abaixo da lei, mas, 
acima das demais regulamentações (em 2º e 3º graus), ocupando o topo da escala hierárquica 
normativa administrativa porque justamente é feita pelo Chefe do Poder Executivo. Sobre as 
espécies de regulamentação, veja-se o Capítulo 4 deste Curso (“Teoria Geral das Normas”). 

Ainda sobre o procedimento de edição, note-se que o decreto deve necessariamente ser 
referendado (assinado conjuntamente) por seus subordinados diretos, que ficam assim 
corresponsáveis, conforme o tema da regulamentação. No caso da União, o decreto do (a) 
Presidente da República precisa receber a referenda dos Ministros de Estado da respectiva pasta 
que é responsável pela matéria tratada no decreto, conforme prevê o art. 87, II, da CF:  

 
“Art. 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos [...]  
Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, além de outras atribuições 
estabelecidas nesta Constituição e na lei:  
I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da 
administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos 
assinados pelo Presidente da República;” (destaque nosso). 

 

Portanto, apesar de o art. 84, IV, da CF afirmar que compete “privativamente ao Presidente” 
expedir decretos e regulamentos, isso não afasta a coparticipação dos Ministros no ato, porque o 
mesmo artigo 84, inciso II, afirma que o Presidente é auxiliado pelos Ministros de Estado.68 

Em matéria tributária, a referenda do decreto presidencial é feita pelo Ministro da Economia, 
sob pena de invalidade jurídica do decreto, como acertadamente observa Roque Carrazza, e essa 
exigência de referenda ministerial é comum em diversos outros países, conforme nos dá notícia o 
mesmo autor.69  

                                                           
66 Por exemplo: Decreto Imperial nº 9.885/1888, que traz anexo o Regulamento do processo de execução fiscal. 
67 Como esclarece Gilmar Mendes (MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo 

Gonet. Curso de direito constitucional.  4ª ed., São Paulo: Saraiva e IDP, 2009, p. 957).  
68 “Art. 84. [...] II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal;”. 
69 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 30ª ed., São Paulo: Malheiros, 2015, p. 435-

436. 
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No caso de matéria estadual a referenda do decreto será do Secretário de Estado da 
Fazenda70, e no caso de tributação municipal, será do Secretário de Finanças do Município (ou 
outra designação semelhante, conforme a lei municipal de organização administrativa fixar).  

Todo ato normativo deve ser assinado pela autoridade competente. Não é diferente no caso 
do decreto de regulamentação. A razão de ser da exigência de referenda se explica na prática, 
porque o regulamento tributário é feito pelos técnicos do governo, supervisionados pelo Ministro. O 
Chefe do Executivo é quem acaba por dar anuência ao texto elaborado por seus subordinados.  

 
6.2. Decretos em matéria tributária: limites e funções 
 

a) Princípio da legalidade tributária e os decretos 

 O princípio da legalidade tributária exige que a instituição e a majoração de tributos sejam 
realizadas por lei (art. 150, I, da CF)71, e não apenas autorizadas com base em lei (art. 5º, II), como 
seria no caso de se exigir apenas a legalidade genérica.72 Assim, conjugam-se os dois dispositivos: 

 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei [...], garantindo-se [...] a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: 
[...] 
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 
de lei; 
[...] 
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;”. (destaques nossos). 

 

O art. 150, I, exige que o tributo seja “estabelecido” na lei, que assim deve prever todos os 
elementos básicos da norma e incidência pela qual surgirá a obrigação de pagar um tributo, que 
por sua vez são definidos com clareza no art. 97 do Código Tributário Nacional. Mas, não é só a 
instituição ou aumento dos tributos que devem ser realizados por lei: outras normas que regram a 
atividade tributária também precisam ser previstas em lei quando impactam em direitos e 
obrigações aos contribuintes. É o caso das exonerações fiscais, das normas procedimentais sobre 
a apuração do crédito tributário e sua exigibilidade administrativa, e outras importantes normas.  

Nesse sentido, cabe indagar qual é o papel do decreto em relação a tais normas. Ora, se à 
lei cabe definir os direitos e as obrigações em relação a tais matérias, ao decreto cabe apenas a fiel 
execução da lei. É o que explicita o CTN, regulando a legalidade tributária, no art. 99: 
                                                           
70 No Brasil, quase todos os 26 Estados designam suas secretarias como “Secretaria de Estado da Fazenda” ou 

“Secretaria de Fazenda do Estado”. Apenas dois Estados dão nomes diferentes: Rondônia (“Secretaria de Finanças do 
Estado”); e Rio Grande do Norte (“Secretaria de Tributação do Estado”). O Distrito Federal usa a denominação 
“Secretaria de Economia do Distrito Federal”. 

71 “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;”. 

72 Essa distinção do alcance da legalidade entre o art. 5º, II (genérica), e o art. 150, I (tributária), também é notada por 
Luís Eduardo Schoueri, que explica: “nas questões tributárias, tem-se a exigência de a obrigação estar prevista na 
própria lei” (SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 5ª ed., São Paulo: Saraiva, 2015, p. 302).  
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“Art. 99. O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função 
das quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de 
interpretação estabelecidas nesta lei.” 

Além disso, a Constituição também pode atribuir certas funções especiais aos decretos, 
quando permite que a lei possa delegar tarefas específicas ao Poder Executivo. De outro lado, 
quando o CTN, regulando e explicitando o princípio da legalidade tributária, afirma que certa 
matéria pode ser tratada pela “legislação tributária”, isso abrange decretos ou mesmo outros atos 
do Poder Executivo, porque o conceito jurídico de “legislação tributária” é abrangente, incluindo 
atos legais e infralegais, como define o art. 96 do Código Tributário Nacional.73  

As chamadas obrigações acessórias ou instrumentais estão nesse âmbito, podendo ser 
objeto de atos infralegais, pois a lei pode delegar ao Poder Executivo essa tarefa, no interesse de 
dinamizar a previsão de documentos, formulários, e outras ferramentas de fiscalização e 
arrecadação dos tributos. Essa função pode ser cumprida por decretos ou mesmo atos inferiores.  

Diante do art. 84, IV, da CF/1988 e do art. 99 do CTN, que explicitam o papel subordinado 
dos decretos, cabe indagar: o que pode ser atribuído pela lei aos decretos? Ou seja, para ser um 
ato de fiel execução da lei, o que pode ser tratado pelo decreto? A pergunta é pertinente, porque 
nem sempre o decreto se limita a instrumentalizar a execução da lei para os servidores públicos.  

Outras tarefas podem ser delegadas pela lei ao decreto, a depender do que prever a 
Constituição. Decreto é, nesse sentido amplo, um instrumento para cumprir-se a lei, para lhe dar 
operacionalidade. Ou seja, a Constituição pode atribuir ao decreto (ou mesmo outro ato do Poder 
Executivo) determinadas funções relevantes e mais abrangentes do que apenas regulamentar a lei.  

Aqui reside a grande dificuldade em questões práticas: definir em cada caso se o decreto 
está sendo um fiel executor da lei, ou se está indo além da lei, ou, até mesmo contra a lei. O 
princípio constitucional da separação dos Poderes (art. 2º da CF) implica na regra da 
indelegabilidade de funções entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Mas, essa regra 
comporta exceções. A questão é: a lei pode delegar ou atribuir qualquer função para o decreto? 
Pode a lei delegar ao decreto funções que a Constituição atribuiu ao legislador? Não, não pode.  

O legislador está vinculado à Constituição, que estabelece limites aos decretos, que a lei 
não pode ampliar. As hipóteses de delegação de função da lei para o decreto são bastante 
restritas, pois são autorizadas excepcionalmente pela Constituição.  

A indelegabilidade de funções, embora não seja explícita, pode ser identificada na regra de 
transição contida no art. 25 do ADCT da CF/1988 que previu uma diretriz constitucional de vedação 
às delegações legislativas a atos infralegais. O dispositivo determinou a revogação das leis que 
delegavam tarefas que, a partir da CF/1988, são matérias atribuídas exclusivamente à lei: 

“Art. 25. Ficam revogados, a partir de cento e oitenta dias da promulgação da 
Constituição, sujeito este prazo a prorrogação por lei, todos os dispositivos legais que 
atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo competência assinalada pela 
Constituição ao Congresso Nacional, especialmente no que tange a: I - ação 
normativa; [...].” 

                                                           
73 “Art. 96. A expressão ‘legislação tributária’ compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos 

e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.” 
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 Mais adiante exploraremos casos de decretos delegados autorizados pela CF/1988. Agora, 
vejamos um quadro das exigências da legalidade tributária, antes de contrastar com os decretos. 
Observe-se que são apontados abaixo os fundamentos expressos, embora em boa parte o 
conjunto da Constituição já permita interpretar-se pela exigência implícita de lei para as matérias: 

LEGALIDADE EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA 

Tipo de norma tributária Elementos que devem ser previstos em lei Fundamentos 

 
Incidência do tributo  

(instituição ou aumento) 

• Hipótese de incidência (fato gerador): i) aspecto material 
(matéria tributável), ii) aspecto pessoal (quem realiza o fato), 
iii) aspecto temporal (tempo do fato), iv) aspecto espacial 
(espaço de realização do fato).  

• Relação jurídica obrigacional: sujeito ativo (cobrança)74, 
sujeito passivo (contribuinte ou responsável), base de 
cálculo, alíquota ou outro eventual elemento de cálculo do 
tributo. 

• Art. 5º, II, CF 
• Art. 48, I, CF 
• Art. 150, I, CF 
• Art. 25, ADCT 
• Art. 9º, I, CTN 
• Art. 97 do CTN 

 
 

Exoneração do tributo                  
ou de sanção 

                    
 

 
• Hipótese de isenção, revogação de hipótese de incidência 

(resultando em não incidência), redução de base de cálculo, 
redução de alíquota, alíquota zero (0%), remissão (perdão 
da dívida principal), anistia (perdão de multa ou juros), 
atribuição de crédito presumido (para reduzir o valor a 
pagar), etc. 

 

• Art.48, I, CF 
• Art.43, §2º, III, CF 
• Art.150, §6º, CF 
• Art.153, §3º, IV, CF 
• Art. 41, ADCT 
• Art. 97, I e II, CTN 
• Art. 97, VI, CTN 

Obrigação acessória  
(instrumental ou documental) 

• Obrigações no interesse de instrumentalizar a arrecadação 
do tributo e a fiscalização (ferramenta para cumprir-se a lei). 

• Art. 5º, II, CF 
• Art. 113, §2º, CTN 

 
Sanção administrativa 

tributária  
 

 
• Previsão de infrações e sanções respectivas (multa, juros). 
 

• Art. 5º, II, CF 
• Art. 5º, XXXIX, CF 
• Art. 37, caput, CF 
• Art. 97, V, CTN 

Sanção criminal   
tributária 

• Previsão de infrações e sanções criminais respectivas 
(penas privativas de liberdade). 

• Art. 5º, II, CF 
• Art. 5º, XXXIX, CF 

 

Procedimentos de 
apuração do crédito 

tributário e sua 
exigibilidade  

• Apuração e formalização do crédito tributário pelo Fisco por 
meio de ato de lançamento (ato administrativo). 

• Cobrança do crédito pelo Fisco (exigibilidade administrativa), 
suspensão da exigibilidade e formas de extinção do crédito 

• Privilégios e garantias para o pagamento do crédito tributário 

• Art. 5º, II, CF 
• Art. 37, caput, CF 
• Art. 3º, CTN 
• Art. 97, VI, CTN 
• Art. 141, CTN 

 

Processo administrativo 
fiscal 

• Regras do processo do contribuinte perante a Administração 
pública, estabelecendo direitos e ônus processuais das 
partes (Fisco e contribuintes) 

• Art. 5º, II, CF 
• Art. 5º, LIV, CF 
• Art. 37, caput, CF 

 

Processo judicial   
tributário 

 

• Regras do processo civil (CPC e outras leis), estabelecendo 
direitos e ônus processuais das partes, e que são aplicáveis 
ao Fisco e ao contribuinte quando estão em litígio tributário. 

 

• Art. 5º, II, CF 
• Art. 5º, LIV, CF 
• Art. 22, I, CF 
• Art. 24, X e XI, CF 

                                                           
74 A lei deverá prever expressamente quem é o sujeito ativo para a cobrança do tributo apenas nos casos nos quais tal 

posição de sujeito ativo não for ocupada pela própria pessoa político-administrativa que instituir a lei (ex.: União). 
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b) Classificação dos decretos conforme sua função 

O decreto é fonte secundária do direito tributário porque não pode criar direitos e obrigações 
aos contribuintes que não estejam já autorizados na lei. O decreto é assim editado para ser fiel 
executor da lei (art. 84, IV, CF). Para tanto, o decreto em regra apenas instrumentaliza a lei, e fixa a 
interpretação uniforme dos dispositivos legais, para ser aplicada pelos agentes administrativos. 
Destina-se primeiramente aos servidores públicos. Cria ferramentas de aplicação da lei pelos 
servidores. Inova o Direito apenas no que necessário para instrumentalizar o cumprimento da lei.  

O decreto é assim acessório, instrumental, e de acordo com a lei (secundum legem). O 
decreto não pode atuar sem lei que lhe anteceda, suprindo lacuna jurídica (praeter legem). E 
também o decreto não pode ir além da lei (ultra legem), nem contra a lei (contra legem). 

Para instrumentalizar o cumprimento da lei, documentando os fatos tributáveis, o decreto 
pode, por delegação da lei, fixar certas obrigações acessórias ou “deveres instrumentais”75, que 
podem ser chamadas também de “obrigações documentais”. Assim o decreto pode instituir, ou 
mesmo delegar para instrumento inferior (instrução normativa), obrigações de elaboração e entrega 
de documentos contendo informações para operacionalizar a fiscalização dos fatos pelo Fisco, para 
que possam ser identificados os fatos sujeitos à tributação, e sejam verificados os comportamentos 
dos contribuintes (sujeitos passivos), se foram corretos, se houve pagamento do tributo devido, etc.  

Além disso, alguns decretos podem também assumir um papel importante na determinação 
do valor de certos tributos, em virtude de delegação feita por lei, nos casos autorizados pela 
Constituição. Isso porque a Constituição prevê alguns casos de decretos que podem assim 
complementar a lei, com partículas de normas de comportamento, fixando, por exemplo, a alíquota 
para o tributo, desde que em condições e limites previstos previamente em lei. Aqui não são 
normas destinadas ao Fisco, e, sim, determinam um aspecto da conduta do contribuinte.  

Esse caso acima indicado é excepcional, justificado pela natureza do tributo e autorizado 
pela Constituição. A lei, nesse caso, delega a um decreto o papel de complementar a norma de 
incidência do tributo, quando ela demande avaliação técnica-administrativa fática, geralmente 
ligada a algum aspecto extrafiscal, que exija alteração dinâmica. Denominamos esse tipo de 
decreto de “decreto delegado”, para diferenciá-lo do decreto que fixa mera regulamentação, o 
chamado “decreto regulamentar”. Veremos mais sobre essa função dos decretos, logo adiante. 

E, ainda, note-se que nem sempre essa complementação do tributo é realizada por decreto, 
podendo o Poder Executivo editar outro tipo de ato normativo (v.g. ato de Ministro), a depender do 
que a Constituição autoriza, explícita ou implicitamente.  

Conforme estabelece a Constituição brasileira, o decreto pode assumir múltiplas funções 
em matéria tributária, que podem ser resumidas em 5 grupos de funções, que, por motivos 
didáticos, vamos indicar diferenciando como “tipos de decretos”, entretanto, todos os decretos são 
formalmente iguais, só variando a matéria.  

                                                           
75 Expressão adotada por Paulo de Barros (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 26ª ed., São 

Paulo: Saraiva, 2014, p. 289-290). 
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Vejamos o quadro abaixo, com suas caracterizações respectivas. Note-se que decretos são 
comumente denominados de “regulamentos” em quaisquer situações, mas, a rigor, há distinção 
entre casos de delegação, regulamentação e consolidação. 

 

FUNÇÕES DOS DECRETOS EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA 

Classes (5) Fundamento na CF Descrição da função 

 
 

Decreto 
delegado  

 

 
 

Diversos 
dispositivos  

(ex.: art. 153, §1º) 

I) Complementar a lei (norma de tributação) quando ela exija algum 
dado de avaliação técnica, estimativa ou apuração de situação fática 
dinâmica/mutável, da qual dependa a justa aplicação da lei, em 
casos autorizados expressa ou implicitamente pela Constituição. 

II) Criar obrigações acessórias ou deveres instrumentais, que são 
obrigações específicas de entrega de certas informações de 
interesse fiscal, documentos para formalizar fatos tributáveis, e 
outras formas de colaboração com o Fisco, para instrumentalizar o 
cumprimento da obrigação tributária e criar formas de fiscalização. 

III) Fixar a jurisprudência dos tribunais superiores que defina 
ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis tributárias, dispensando 
os auditores-fiscais e procuradores da Fazenda de realizar 
cobranças administrativas, ajuizar ações ou interpor recursos, 
orientando o comportamento dos servidores públicos. 

• Em todos os casos, não se trata de delegação aberta, é limitada.  
• Decretos desse tipo costumam ser denominados genericamente de 

“regulamentos”, embora tratem de realizar algo mais impactante ao 
contribuinte, do que apenas regulamentar a lei no sentido estrito. 

• Nem sempre é realizado por decreto, mas, também por outros atos do 
Poder Executivo, a depender do que autoriza a Constituição. 

 
Decreto de 

regulamentação  
(“regulamento”) 

 

 
Art. 84, IV 

IV)  Interpretar: indicar interpretação adequada e uniforme das normas 
abstratas e gerais previstas na lei, que necessitam de aplicação por 
parte da Administração tributária, dando assim concretude à lei. 

V) Instrumentalizar: definir ou criar os procedimentos administrativos a 
serem adotados pelos agentes fiscais para que possam aplicar a lei 
com uniformidade para todos, instrumentalizando o agir da 
Administração tributária. 

 
Decreto de 

consolidação   
 

 
Art. 84, IV  

Art. 212 do CTN 
 

VI) Reunir e organizar as normas esparsas da legislação (sem 
modificar ou adicionar), para facilitar a compreensão do conjunto das 
diversas leis por parte dos agentes fiscais e dos contribuintes. 

• As leis continuam em vigor, apenas há consolidação no decreto.  
• Na prática, consolidações costumam vir junto de regulamentações. 
• Consolidação é mais do que mera compilação. Compilação seria a 

simples reunião dos textos de leis, sem a reorganização e alteração 
das disposições de modo didático. 

Decreto de 
promulgação 

 
Art. 84, IV 

VII)  Promulgar as normas de tratados, abstratas e gerais, aprovadas 
por decreto legislativo do Congresso Nacional, que veicula assim o 
conteúdo dos tratados internacionais no ordenamento brasileiro. 

 
Decreto   
simples 

 
Art. 84, IV 

VIII) Veicular normas concretas e individuais. Não é utilizado com 
frequência em matéria tributária. Em direito administrativo, decreto 
desse tipo serve para declarar de utilidade pública um determinado 
bem para assim justificar sua desapropriação. 

 



      CURSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Professor Rodrigo Caramori Petry

Personal website: www.rodrigopetry.com.br

E-mail: rcp@rodrigopetry.com.br

              
 

 

23 

c) Os decretos delegados  

Decreto delegado é aquele que atua por delegação da lei para veicular normas específicas 
que vão além da mera regulamentação da lei, nos casos excepcionais previstos expressa ou 
implicitamente pela Constituição Federal. E atua sempre nos limites da delegação realizada pela lei 
e autorizada pela Constituição. Alerte-se: decreto delegado não advém de uma delegação aberta, 
pois é a Constituição que autoriza e limita os casos em que o Poder Executivo pode decretar.  

A denominação “decreto delegado” não é utilizada pela Constituição, mas, adotamos ela 
aqui para fins didático-científicos, por ser a que melhor define a natureza dessa função do decreto. 

Celso Bastos denomina tais decretos de “regulamentos delegados ou autorizados”, mas 
essa não é a melhor expressão, porque os decretos delegados não são regulamentos, nem 
veiculam regulamentos.76 Referido autor também esclarece que o critério para distinguir um decreto 
delegado em relação à lei delegada está na amplitude da competência ou função delegada, o que é 
correto. De fato, a Constituição atribui papel mais restrito ao decreto delegado, indicando os casos. 

Ressalte-se que a Constituição não autoriza ao Poder Legislativo realizar delegação pura e 
simples, ilimitada, em favor do Executivo, ainda mais em matéria tributária, cercada pela legalidade 
tributária estrita (art. 150, I)77. Seria uma burla à Constituição se o Legislativo, a quem a CF atribuiu 
a competência para instituir o tributo (instituir mediante definição em lei de todos os aspectos 
básicos da norma de incidência), abrisse mão dessa competência, delegando-a inteiramente ao 
Executivo para exercê-la por decreto. Aceitar essa vedada hipótese seria como que colocar “portas 
de papelão na fortaleza de pedra da legalidade” (José Roberto Vieira).78 

Encontramos autorizadas pela Constituição três funções básicas aos decretos delegados:  

i) prever normas que completam a obrigação tributária principal, especialmente quanto à 
medida do tributo (aspecto quantitativo da norma de incidência de determinados tributos), 
a forma e prazo para pagamento (ex.: guia de pagamento e data);  

ii) prever normas que criam obrigações acessórias, instrumentais à arrecadação e 
fiscalização, auxiliando o fiel cumprimento das leis de incidência tributária;  

iii) prever normas que dispensam servidores fiscais de apurar e cobrar o tributo, em casos 
que demandam avaliação técnico-jurídica da jurisprudência em favor dos contribuintes.  

Vejamos a seguir os principais casos de decretos delegados autorizados pela Constituição, 
e que se encaixam em cada um dos três tipos acima discriminados. Iremos fazer esse roteiro de 
casos amparados na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ou seja, vamos primeiramente 
tratar de decretos delegados já validados pelo STF ou que tendem a ser validados pelo Supremo 
(tendo em vista estarem dentro dos limites firmados na jurisprudência em casos semelhantes). E 
em um item posterior indicaremos outros casos, de constitucionalidade duvidosa, alguns 
aguardando análise no STF, e outros que já foram julgados inconstitucionais. 
                                                           
76 “[...] regulamentos delegados ou autorizados são aqueles que desenvolvem a lei, agregando-lhe algum elemento que 

inova na ordem jurídica, baixados, contudo, em decorrência de habilitação legislativa” (BASTOS, Celso Ribeiro. Curso 
de direito constitucional. 18ª ed., São Paulo: Saraiva, 1997, p. 368). 

77 Lembre-se que o princípio exige que a instituição ou majoração de tributos seja estabelecida por lei. 
78 VIEIRA, José Roberto. Equiparações de estabelecimentos a industriais por decreto: portas de papelão na fortaleza de 

pedra da legalidade! In Revista de Direito Administrativo & Constitucional nº 65, jul-set/2016, Fórum: Belo 
Horizonte, p. 190-191. 
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d) Decretos delegados do art. 153, §1º da CF 

O caso mais conhecido de decreto delegado autorizado pela Constituição é o do art. 153, 
§1º, pelo qual o Poder Executivo pode alterar, nas condições e limites previstos em lei, as alíquotas 
de alguns impostos com forte caráter extrafiscal (ligados ao comércio exterior, e à regulação da 
economia). O art. 153, §1º, da CF, cuja redação é a mesma desde a promulgação em 1988, prevê:  

“Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:  
[...] §1º É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites 
estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV 
e V [impostos II, IE, IPI e IOF]” (explicitamos entre colchetes). 

Da leitura do art. 153, §1º, da CF, é possível identificar 5 aspectos jurídicos importantes que 
devem ser determinados pela interpretação, para possibilitar sua aplicação, listados abaixo:  

i) que tipo de norma é veiculada pelo dispositivo? É uma limitação ao poder de tributar, uma 
norma de especificação do princípio da legalidade tributária, cria exceção à legalidade? 

ii) qual é o ato/fonte do Poder Executivo que pode alterar as alíquotas? É um decreto ou 
pode ser outro ato normativo? 

iii) o ato do Executivo precisa ser motivado? Precisa justificar por qual razão altera a 
alíquota do imposto, provando assim que foi atendida a condição exigida pela lei? 

iv) qual é o ato/fonte normativa que veicula as condições e limites para as alíquotas? É lei 
ordinária, lei complementar, ou pode ser lei delegada, ou medida provisória? 

v) a alteração de alíquotas inclui mudança de alíquotas ad valorem para ad rem? 

 Vejamos a análise breve de cada um desses itens, em tópicos separados, a seguir. 
 

i) Exceção à legalidade tributária? 

Em primeiro lugar, quanto à identidade da norma constitucional presente no art. 153, §1º, 
trata-se de especificação do princípio da legalidade tributária para certos tributos, constituindo uma 
exceção, relativização ou flexibilização do princípio da legalidade estrita quanto à alíquota. Como 
ela funciona? Para operacionalizar a autorização do art. 153, §1º, a lei pode adotar 3 formas de 
delegação para alterar alíquotas. Aqui vamos exemplificar com uma alíquota ad valorem somente, 
embora existam diversas alíquotas, variáveis conforme o produto, operação, etc.: 

i) a lei prevê uma alíquota (ex.: 10%), e autoriza o Poder Executivo a revogar tal alíquota 
mediante decreto79 para fixar em seu lugar diversas alíquotas diferentes conforme a 
classificação dos produtos e operações tributados, alterando assim a alíquota para mais 
ou para menos, dentro dos limites e condições previstos na lei e cumprindo a seletividade 
de alíquotas conforme a essencialidade do produto (no caso do IPI) ou critério extrafiscal 
(no caso dos impostos de importação, exportação e sobre operações financeiras); 

                                                           
79 Ou seja, aqui está um caso raro de revogação hierarquicamente invertida, autorizada pela Constituição Federal: um 

decreto revoga parcialmente uma lei, apenas no que diz respeito ao dispositivo legal da alíquota. Fenômeno jurídico 
desse tipo também é chamado de “deslegalização” ou “degradação do grau hierárquico”, em Portugal, como indica J. J. 
Gomes Canotilho (Direito constitucional e teoria da Constituição. 7ª ed., Coimbra: Malheiros, 2003, p. 841). 
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ii) a lei prevê uma alíquota-padrão (ex.: 10%) ou diversas alíquotas-padrão (ex.: 5%, 10% e 
15%), que serão sempre utilizadas quando o Poder Executivo não preveja alíquota 
diferente/substitutiva por decreto, dentro dos limites e condições previstos na lei; 

iii) a lei não prevê a alíquota, e sim apenas um limite mínimo e máximo, delegando ao Poder 
Executivo que escolha dentre essas alternativas e fixe então a alíquota ou alíquotas (no 
caso da exigência de seletividade por produto) por meio de decreto.80  

Quando o art. 153, §1º, da CF afirma que o Poder Executivo pode “alterar” as alíquotas, não 
se pode interpretar essa palavra apenas literalmente. A interpretação histórica (baseadas nas 
Constituições anteriores), sistemática e finalística do dispositivo (a finalidade é dar um instrumento 
de ação extrafiscal ao Executivo) permite se afirme que “alterar” aqui quer afirmar que o Executivo 
pode fazer as alíquotas variarem, de tempo em tempo, conforme as conjunturas econômicas do 
momento, escolhendo as alíquotas dentro dos limites legais. Apenas isso. E isso não exige que a 
lei primeiramente determine qual é a alíquota, e depois o Executivo a altere. A lei não é relevante 
para a determinação da alíquota, e sim o Poder Executivo. A lei apenas define limites (piso e teto). 

O art. 153, §1º, da CF não afirma que o Executivo está limitado a alterar alíquotas 
previamente definidas em lei, mas sim que a lei deve prever os limites. A própria lei pode deixar de 
fixar a alíquota inaugural. “Alterar” aqui possui um significado mais amplo do que parece à primeira 
vista, pois significa fixar e modificar as alíquotas, dentro de limites legais.81 Adicionalmente, 
podemos afirmar: é um poder-dever do Poder Executivo, buscar, por essa manipulação das 
alíquotas (técnica e extrafiscal), promover o desenvolvimento nacional (art. 3º da CF).82  

Discordando, Roque Carrazza não reconhece no art. 153, §1º da CF um direito-prerrogativa 
do Poder Executivo e uma obrigação ao Legislativo em prever na lei a faculdade de alteração das 
alíquotas dos impostos regulatórios.83 Para esse autor, o legislador pode, na lei que institui o 
imposto regulatório (II, IE, IPI e IOF), optar por não autorizar ao Poder Executivo a faculdade de 
alterar alíquotas, desde que o próprio legislador já fixe todas as alíquotas desses impostos. É 
posição bem diversa da nossa, já que aqui apontamos ser uma faculdade do Poder Executivo a 
alteração de alíquotas, cabendo ao legislador garantir essa faculdade, como prevê a Constituição. 

Pode eventualmente a lei prever uma alíquota (ou várias), que depois pode ser alterada 
pelo Executivo. Como visto nas técnicas acima, o art. 153, §1º da CF prevê uma exceção parcial à 
legalidade estrita, porque a alíquota dos impostos regulatórios estará prevista em decreto ou ato 
ministerial. Ou, ainda que a alíquota seja prevista pela lei, a própria lei deve facultar ao Poder 
Executivo que promova a alteração dessa alíquota (ou alíquotas)84, revogando aquela prevista em 
lei, e fixando nova alíquota, dentro dos patamares mínimo e máximo também indicados pela lei.  

                                                           
80 Possibilidade confirmada, em relação ao IPI, pela Lei nº 10.451/2002 (art. 7º), que esclarece que o percentual de 

incidência (alíquota) que pode ser alterado está estabelecido já no Regulamento do IPI (decreto), e não em lei: “Art. 7º 
Para efeito do disposto no art. 4º, incisos I e II, do Decreto-Lei no 1.199, de 27 de dezembro de 1971 [possibilidade de 
alteração por decreto, da alíquota que esteja prevista em lei], o percentual de incidência é o constante da TIPI [...].”.  

81 Em sentido contrário, ou seja, exigindo que a lei preveja a alíquota, cabendo a decreto apenas alterar a já fixada em lei: 
CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 30ª ed., São Paulo: Malheiros, 2015, p. 344. 

82 “Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República [...]: II - garantir o desenvolvimento nacional;”.  
83 Op. cit., p. 343. 
84 No caso do imposto sobre produtos industrializados (IPI), a Constituição exige que existam variadas alíquotas, 

conforme a essencialidade do produto: quanto mais essencial ao povo, menor a alíquota (art. 153, §3º, I, da CF). 
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Não importa se há limite-teto para a alíquota: mesmo assim, se um decreto fixar a alíquota 
dentro desse patamar, a alíquota não estará definida na lei e sim no decreto. O contribuinte 
encontrará a alíquota lendo o decreto. É incorreto afirmar que o art. 153, §1º, da CF, não prevê 
uma exceção ao princípio da legalidade tributária estrita, quanto à alíquota do tributo. Há sim ali 
uma exceção, específica para a alíquota. Se há atenuação, mitigação ou flexibilização da 
legalidade, ou seja, se a alíquota é determinada pelo Poder Executivo, ainda que dentro de limites 
previstos por lei, então, a legalidade estrita foi excepcionada aqui, quanto à alíquota.  

O fato de existirem limites mínimo e máximo em lei não implica dizer que foi atendida a 
exigência da legalidade tributária estrita, pois é o Executivo que determinará a alíquota mesmo 
assim. Não é exceção a todo o princípio da legalidade estrita, é apenas parcial, quanto à alíquota, 
e, por isso, também se fala em relativização, atenuação, mitigação, ou redução da legalidade. 

Em sentido contrário, caso se considere que no art. 153, §1º não há exceção à legalidade 
tributária quanto à fixação da alíquota do tributo, então o caso nem precisaria estar previsto na 
Constituição, porque a própria lei poderia realizar a delegação da fixação de alíquotas de todos os 
impostos, bastando que preveja limites, com piso e teto para a alíquota (p. ex., de 0% até 50%).  

Por esse raciocínio equivocado que veria no art. 153, §1º, da CF uma regra cumpridora da 
exigência da legalidade tributária estrita, o art. 153, §1º não teria função ou utilidade de estar na 
Constituição autorizando isso, pois qualquer lei poderia fazer o mesmo e estaria obediente ao art. 
150, I, da CF (que exige a legalidade estrita na instituição do tributo, inclusive a alíquota).  

Defender a ideia de que o art. 153, §1º, da CF não prevê uma exceção à legalidade 
tributária acaba inclusive por incentivar o surgimento de outras “delegações controladas” de 
alíquotas, inclusive aquelas em que a lei prevê uma alíquota, mas autoriza que o Poder Executivo 
a reduza e a restabeleça ao patamar legal. Por isso, é importante destacar: o art. 153, §1º, da CF 
estabelece sim uma exceção à legalidade tributária estrita, quanto à alíquota do tributo, e, por isso 
mesmo, precisa estar prevista na Constituição. 

 

ii) Alteração da alíquota por decreto ou outro ato? 

 O segundo aspecto importante a ser identificado para aplicação do art. 153, §1º, da CF, diz 
respeito à fonte formal adequada para que o Poder Executivo altere e fixe as alíquotas dos tributos 
regulatórios ali envolvidos (II, IE, IPI e IOF). Vejamos o seguinte. 

Observe-se que a CF não exige especificamente que o Poder Executivo efetive essa 
faculdade de alteração de alíquotas por meio de decreto, podendo, alternativamente, o decreto 
delegar tal tarefa a um ato ministerial. Isso é especialmente verificável quanto ao aumento ou 
redução de alíquotas de impostos aduaneiros, que auxiliam no controle do comércio exterior 
através de seu efeito econômico indutor (incentivo ou desincentivo), nos quais a CAMEX (Câmara 
de Comércio Exterior), composta por ministros ligados à área, avalia e altera as alíquotas.  

O STF já decidiu que o art. 153, §1º, da CF não exige a edição de decreto necessariamente, 
podendo a lei ou o decreto delegar a tarefa de alteração da alíquota para órgão ministerial, como, 
p. ex., a Câmara de Comércio Exterior (CAMEX), que edita resoluções sobre alíquotas aduaneiras:  
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“EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO. ALTERAÇÃO DE 
ALÍQUOTA. ART. 153, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA 
PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NÃO CONFIGURADA. ATRIBUIÇÃO 
DEFERIDA À CAMEX. CONSTITUCIONALIDADE. FACULDADE DISCRICIONÁRIA 
CUJOS LIMITES ENCONTRAM-SE ESTABELECIDOS EM LEI. [...]. I - É compatível 
com a Carta Magna a norma infraconstitucional que atribui a órgão integrante do 
Poder Executivo da União a faculdade de estabelecer as alíquotas do Imposto de 
Exportação. II - Competência que não é privativa do Presidente da República. [...] IV - 
Faculdade discricionária atribuída à Câmara de Comércio Exterior - CAMEX, que se 
circunscreve ao disposto no Decreto-Lei 1.578/1977 e às demais normas 
regulamentares [...].” (STF, Pleno, RE nº 570.680, repercussão geral/mérito, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, j. em 28/10/2009, DJe em 03/12/2009). 

No citado julgamento, o Supremo definiu a seguinte tese de repercussão geral (Tema 53): 
“É compatível com a Constituição Federal a norma infraconstitucional que atribui a órgão integrante 
do Poder Executivo da União a faculdade de alterar as alíquotas do Imposto de Exportação.”. 

Note-se que Ministério é órgão do Poder Executivo, e em se tratando de normas tributárias 
que afetem comércio exterior, a Constituição (art. 237)85 ressalta a competência do Ministério da 
Fazenda (atual Ministério da Economia) para edição de normas sobre seu controle e fiscalização, o 
que pode ser realizado de modo integrado com outros ministérios e órgãos técnicos do Executivo, 
mediante portarias ministeriais ou resoluções, conforme delegação realizada pela lei. A questão 
não é propriamente nova, já tendo sido aceita, sob a égide de Constituições anteriores, a 
delegação legal da flexibilização de alíquotas para ato inferior a decreto (Súmula 404 do STF)86. 

 

iii) O decreto deve ser motivado? 

 A alteração da alíquota ou alíquotas dos impostos regulatórios indicados no art. 153, §1º, da 
CF (II, IE, IPI e IOF) deve ser motivada, ainda que não precise constar expressamente em algum 
artigo do decreto ou do ato ministerial (portaria ou resolução). Para o STF, basta que a motivação 
do ato de alteração da alíquota conste de alguma forma na formação desse ato, seja escrita na sua 
ementa, seja na exposição de motivos do Ministro que justifique a medida.87  

Não é ato inteiramente vinculado à lei, é ato discricionário (discricionariedade aqui significa 
atuação com certa margem de escolha de conveniência e oportunidade do ato para atingir o fim 
legal, dentro de parâmetros legais, e, portanto, não vinculado integralmente). Mas, o ato 
discricionário precisa ser motivado, para não se tornar arbitrário.88 Discricionariedade aqui não é 
desvinculação da lei, é apenas um grau menor de vinculação, dentro do qual cabe ao agente algum 

                                                           
85 “Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários 

nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.” 
86 “Súmula 404. Não contrariam a Constituição os arts. 3º, 22 e 27 da Lei 3.244, de 14-8-1957, que definem as atribuições 

do Conselho de Política Aduaneira quanto à tarifa flexível.” (para alterar as alíquotas do imposto de importação). 
87 “EMENTA: [...] I. - Imposto de importação: alteração das alíquotas, por ato do Executivo, atendidas as condições e os 

limites estabelecidos em lei: C.F., art. 153, § 1º. [...] II. - A motivação do decreto que alterou as alíquotas encontra-se no 
procedimento administrativo de sua formação, mesmo porque os motivos do decreto não vêm nele próprio. [...].” (STF, 
Pleno, RE nº 225.602/CE, Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 25/11/1998, DJ em 06/04/2001).  

88 Dentre os autores que tratam do art. 153, §1º, da CF, alguns classificam o ato do Poder Executivo de ato discricionário 
(p. ex.: CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 30ª ed., São Paulo: Malheiros, 2015, 
p. 338), enquanto outros classificam como vinculado (p. ex.: ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário. 5ª 
ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 183). A diferença entre os autores está na divergência quanto à intensidade da 
discricionariedade, e sua diferenciação em relação a um ato inteiramente vinculado à lei. 
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juízo de apreciação subjetiva.89 O STF também caracteriza esse ato do Executivo como 
discricionário (STF, Pleno, RE nº 570.680 RG mérito, j. em 28/10/2009, já citado linhas acima).  

A motivação escrita é necessária para dar condições de o contribuinte identificar e controlar 
essa motivação do ato de alteração das alíquotas, inclusive para, se for o caso, o submeter ao 
controle do Judiciário se o motivo não atender à finalidade extrafiscal do imposto regulatório, que 
reflete o interesse público, a legalidade da Administração e a eficiência (art. 37 da CF)90. E, no caso 
do IPI, adicionalmente, a motivação deve mostrar que foi atendido o princípio da seletividade de 
alíquotas (alíquotas menores tanto quanto mais essencial seja o produto para a população). 
 

iv) Condições e limites em lei ordinária? 

O art. 153, §1º, da CF prevê que as alíquotas dos impostos regulatórios ali indicados podem 
ser alteradas nas condições e limites previstos em “lei”. Essa “lei” é ordinária ou complementar? 
Pode ser uma medida provisória? Vejamos.  

O STF decidiu que a lei requerida pelo art. 153, §1º para fixar limites e condições de 
alteração das alíquotas é lei ordinária. Não precisa ser lei complementar, porque na visão do STF 
está apenas expresso “lei” no art. 153, §1º, e quando a Constituição quer lei complementar o diz 
expressamente (STF, Pleno, RE nº 225.602/CE, j. em 25/11/1998, DJ em 06/04/2001). 

 E, isso, apesar de se tratar no caso de uma lei para regular limitação constitucional ao 
poder de tributar, conforme o art. 146, II, CF.91 A limitação constitucional regulada, no caso, por lei 
ordinária, é o alcance do princípio da legalidade tributária. E tal regulação não estará em lei 
complementar, e sim em uma lei ordinária federal, pois a CF só exigiu “lei”, na visão do STF, no 
julgado acima. A escolha de lei ordinária ou complementar é opção política, que vem expressa no 
texto da CF como justificou o Ministro Nelson Jobim no julgamento do RE nº 225.602/CE. 

Para nós, a questão se resolve não só pela literalidade do art. 153, §1º, da CF, mas, 
também, pelo fato de que esse dispositivo trata apenas de impostos da União Federal. Isso reforça 
inclusive nossa tese, aqui já defendida quando tratamos das leis complementares, de que, 
conforme a interpretação sistemática da Constituição, só é exigível lei complementar em matéria 
tributária para casos nos quais se regula matéria que afeta o pacto federativo tributário entre os 
entes político-territoriais. E como o art. 153, §1º, da CF, está tratando especificamente de regular 
limitação constitucional ao poder de tributar aplicável a impostos da União Federal, e não dos 
Estados e Municípios, é possível que tal regulação seja feita por lei ordinária. Isso explica o fato de 
ali constar apenas referência à “lei”. E essa foi a decisão política da Assembleia constituinte.  

Os contribuintes e a doutrina contestavam o uso de lei ordinária para efetivar a delegação 
contida no art. 153, §1º da CF, e isso foi discutido no caso julgado pelo STF no RE nº 225.602, 
para o imposto de importação. A alegação no caso era de que a “lei” referida pelo art. 153, §1º 
deveria ser uma lei complementar, que estaria exigida implicitamente ali, vez que o art. 146, II, da 
CF, assim preveria: “Art. 146. Cabe à lei complementar: [...] II - regular as limitações constitucionais 
ao poder de tributar;”. Entretanto, essa tese é equivocada, porque, como já explicamos 

                                                           
89 Nesse sentido, veja-se: MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 33ª ed., 2018, p. 442. 
90 Art. 37. A administração pública [...] obedecerá aos princípios de legalidade [...].”. 
91 “Art. 146. Cabe à lei complementar: [...] II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;”. 
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anteriormente, a lei complementar serve para regular essas limitações quando tratem de tributos de 
interesse não só da União, mas dos Estados/DF e Municípios, já que a exigência de edição de lei 
complementar em matéria tributária está envolvida sempre com a regulação do pacto federativo.  

Porém, o STF nem chegou a realizar essa análise ou justificação no julgamento, se 
limitando a afirmar que o art. 153, §1º exige expressamente apenas “lei”, e, por essa literalidade, 
não se trata de lei complementar. Mas, já vimos que nem sempre a CF exige lei complementar 
expressamente, pois há casos de exigência implícita. E o próprio STF admite, atualmente, que nem 
sempre a CF exige lei complementar expressamente, vide o julgado no RE nº 566.622 em 
repercussão geral (STF, Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 23/02/2017). De qualquer modo, o 
STF acertou ao afirmar que o art. 153, §1º, da CF não exige lei complementar e sim apenas lei. 

Em se tratando de uma delegação do Legislativo ao Executivo, não pode ser atribuída por 
medida provisória, já que não haveria lógica, na CF/1988, em aceitar a ideia de que o art. 153, §1º 
estaria a prever que o próprio Chefe do Poder Executivo poderia delegar poderes a si próprio.  

Diferentemente ocorreu no regime jurídico anterior (Constituições de CF/1967 e 1969), no 
qual atos institucionais e complementares atribuíram amplo poder de legislar ao Poder Executivo, 
expressão da revolução cívico-militar de 1964 que instalou uma ditatura no País.92 
 

v) Alíquota ad valorem ou ad rem? 

Interessante ponto a considerar, na interpretação do alcance do art. 153, §1º, da CF, diz 
respeito à qual espécie de alteração de alíquota está abrangida pela delegação feita pela lei ao 
Poder Executivo. Ela abrange a alteração de alíquota percentual para uma alíquota específica? 
Para bem compreender isso, veja-se que há duas espécies de alíquota para quantificação dos 
tributos, inclusive atualmente mencionadas na Constituição Federal (art. 149, §2º, III)93: 

i) a alíquota ad valorem, ou seja, alíquota aplicada sobre valor, cuja base de cálculo será 
uma quantia em dinheiro, que representa o valor da operação tributada pelo imposto;  

ii) a alíquota ad rem, também chamada pela CF de “alíquota específica”, ou seja, 
especificada em valor (R$), cuja base será uma medida material do objeto tributado, que 
poderá ser uma unidade regulada-padronizada pela legislação (pacote, garrafa, lata, 
caixa, etc.), ou uma medida de peso ou volume (kg, litro, m3, m2, metro linear, etc.). 

A EC nº 42/2003, para espancar dúvidas sobre a possibilidade do regime de tributação 
específica, introduziu o art. 146-A, pelo qual cabe à lei complementar ou lei da União (para tributos 
federais) prever critérios especiais de tributação, o que inclui a adoção de alíquotas específicas (ad 
rem), para prevenir desequilíbrios de concorrência em setores econômicos afetados por alta 
sonegação, subfaturamento de preços, etc., por ser técnica mais eficiente para a arrecadação. 

                                                           
92 O Congresso foi fechado em 1966, 1968 e 1977. O Parlamento foi fechado pela Chefia do Executivo 18 vezes na 

história brasileira. A 1ª vez em 1823, por Dom Pedro I (Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/545319-
parlamento-brasileiro-foi-fechado-ou-dissolvido-18-vezes/>. Acesso em: 10/02/2020). 

93 “Art. 149. [...] § 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo: 
III - poderão ter alíquotas:     
a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor 

aduaneiro; 
b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada.” (disposição inserida pela EC nº 33/2001). 

https://www.camara.leg.br/noticias/545319-parlamento-brasileiro-foi-fechado-ou-dissolvido-18-vezes/
https://www.camara.leg.br/noticias/545319-parlamento-brasileiro-foi-fechado-ou-dissolvido-18-vezes/
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Tendo em vista que o art. 153, §1º, da CF se refere a “alterar” a alíquota, conclui-se que 
essa alteração pode ser tanto relacionada à alíquota ad valorem percentual (5%, 10%, etc.) quanto 
à alíquota ad rem específica (R$ 10,00, R$20,00, etc.), que é aplicada sobre uma base material. A 
questão não é pacífica, havendo divergência entre Ministros do STF no caso do RE nº 602.917/RS. 

 

vi) Limites e condições para alteração de alíquotas (art. 153, §1º, CF) 

CONDIÇÕES E LIMITES PARA ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS POR DECRETO  
(art. 153, §1º, CF) 

Imposto Previsão legal  Discriminação legal das condições e limites (principais)                                          

 
 

Imposto de 
importação  

(II) 

 
• Art. 21 do CTN 
• Lei nº 3.244/1957  
• DL nº 63/1966 
• DL nº 2.162/1984 
• DL nº 2.434/1988 
• DL nº 1.804/1980 

(regime de tributação 
simplificada para a  
importação por meio 
de remessa postal) 

• Lei nº 8.085/1990 
(delegação à CAMEX) 

• Acordos internacionais 
(GATT e OMC) 

Veja-se a Lei nº 3.244/1957 (com modificações pelo DL nº 63/1966, DL nº 
2.162/1984 e DL nº 2.434/1988), em seus trechos principais:  
“Art.2º - O Imposto sobre a Importação será cobrado na forma estabelecida 
por esta Lei e pela Tarifa Aduaneira do Brasil [lista de bens e respectivas 
alíquotas], por meio de alíquota "ad valorem" ou específica, ou pela 
conjugação de ambas.         
Parágrafo único. A alíquota específica poderá ser determinada em moeda 
nacional ou estrangeira, podendo ser alterada de acordo com o disposto 
no Art. 3º, modificado pelo Art. 5º do Decreto-Lei nº 63, de 21 de novembro de 
1966, e pelo Art.1º do Decreto-Lei nº 2.162, de 19 de setembro de 1984. 
Art.3º - Poderá ser alterada dentro dos limites máximo e mínimo do 

respectivo capítulo [da lista de alíquotas], a alíquota relativa a produto: 
a) cujo nível tarifário venha a se revelar insuficiente ou excessivo ao 

adequado cumprimento dos objetivos da Tarifa; 
b) cuja produção interna for de interesse fundamental estimular; 
c) que haja obtido registro de similar [produto passou a ter similar nacional]; 
d) de país que dificultar a exportação brasileira para seu mercado, ouvido 

previamente o Ministério das Relações Exteriores; 
e) de país que desvalorizar sua moeda ou conceder subsídio à 

exportação, de forma a frustrar os objetivos da Tarifa. 
§ 1º - Nas hipóteses dos itens "a", "b" e "c" a alteração da alíquota, em cada 

caso, não poderá ultrapassar, para mais ou para menos, a 30% (trinta 
por cento) ‘ad valorem’.” (alterado para 60% pelo DL nº 2.162/1984). 

 
Imposto de 
exportação  

(IE) 

 
• Art. 26 do CTN  
• DL nº 1.578/1977 

Veja-se o DL nº 1.578/1977 com a redação da Lei nº 9.716/1998: 
“Art.3º. A alíquota do imposto é de trinta por cento [30%], facultado ao 
Poder Executivo reduzi-la ou aumentá-la, para atender aos objetivos da 
política cambial e do comércio exterior. 
Parágrafo único. Em caso de elevação, a alíquota do imposto não poderá ser 
superior a cinco vezes o percentual fixado neste artigo. [resultando em até 
150%].” (explicitação entre colchetes). 

 
Imposto sobre 

produtos 
industrializados  

(IPI) 
 
 

 
• DL nº 1.199/1971 
   (alíquota ad valorem) 

“Art. 4º. O Poder Executivo, em relação ao Impôsto sôbre Produtos 
Industrializados, quando se torne necessário atingir os objetivos da 
política econômica governamental, mantida a seletividade em função da 
essencialidade do produto, ou, ainda, para corrigir distorções, fica autorizado: 
I - a reduzir alíquotas até 0 (zero); 
II - a majorar alíquotas, acrescentando até 30 (trinta) unidades [30%] ao 

percentual de incidência fixado na lei;”94 (explicitação entre colchetes). 

                                                           
94 O art. 4º, III, permite ao Poder Executivo “III - alterar a base de cálculo em relação a determinados produtos, podendo, 

para êsse fim, fixar-lhes valor tributável mínimo”, mas, essa previsão de alteração de base de cálculo só se aplica 
quando a alíquota for ad rem (CF/1967 e CF/1969), e não foi prevista expressamente no art. 153, §1º, da CF/1988, que, 
apesar disso, admite implicitamente a alíquota ad rem ou específica de tributação, o que, por consequência, autoriza a 
alteração da base de cálculo material. Nesse sentido, a maioria formada no STF no julgamento do RE nº 602.917/RS. 
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Imposto 

 
Previsão legal  

 
Discriminação legal das condições e limites (principais)                                          

 
 

Imposto sobre 
produtos 

industrializados  
(IPI) 

 
 

• Lei nº 7.798/1989    
• Lei nº 8.218/1991 

(alíquota ad rem)  
     

 
A Lei nº 7.798/1989 (art. 1º) estabeleceu regime especial de tributação, 
aplicável para produtos que estatisticamente são objeto de muita sonegação 
fiscal (bebidas, cigarros). O regime substitui a alíquota ad valorem (%) por 
uma alíquota em moeda (R$) aplicada sobre cada unidade ou medida do 
produto (garrafa, lata, maço, etc.). Os produtos padronizados são 
selecionados em classes, com alíquotas seletivas conforme a essencialidade.  
A lei faculta ao Poder Executivo alterar o enquadramento dos produtos nas 
classes de tributação ou aumentar o valor do IPI devido por unidade de 
produto, conforme o “comportamento do mercado”, com limites na lei. 
A Lei nº 8.218/1991 (art. 1º) delega ao Ministro da Economia a faculdade de 
alterar as alíquotas específicas do IPI sobre as unidades de produtos 
(bebidas). A lei prevê como condição a necessidade de intervir no mercado 
(“tendo em vista o comportamento do mercado na comercialização desses 
produtos”), e o limite da alteração da alíquota é até que essa carga 
tributária do IPI com alíquota específica seja equivalente à tributação do 
IPI com alíquota ad valorem (% sobre o preço de venda). 
Esse regime tende a ser considerado constitucional pelo Supremo (STF, 
Pleno, RE nº 602.917/RS, Red. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. em 
29/06/2020), embora não tenha sido julgado o art. 1º da Lei nº 7.798/1989, o 
sistema de alíquota ad rem já foi indicado como constitucional.95 
As Leis nºs 11.727/2008, 13.097/2015 e 13.241/2015 alteraram o regime de 
alíquotas do IPI para bebidas, passando-o para o de alíquotas ad valorem. 

 
 
 

Imposto sobre 
operações 
financeiras  

(IOF) 

 
 
 

Art. 65 do CTN  
Lei nº 8.894/1994 
Lei nº 5.143/1966 

Veja-se a Lei nº 8.894/1994:  
“Art. 1º O [...IOF] será cobrado à alíquota máxima de 1,5% ao dia, sobre o 
valor das operações de crédito e relativos a títulos e valores mobiliários. 
§ 1º No caso de operações envolvendo contratos derivativos, a alíquota 
máxima é de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da operação.                     
§ 2º O Poder Executivo, obedecidos os limites máximos fixados neste artigo, 
poderá alterar as alíquotas tendo em vista os objetivos das políticas 
monetária e fiscal. 
[...] 
Art. 5º O [...] (IOF), incidente sobre operações de câmbio será cobrado à 
alíquota de vinte e cinco por cento [25%] sobre o valor de liquidação da 
operação cambial.                 
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá reduzir e restabelecer a 
alíquota fixada neste artigo, tendo em vista os objetivos das políticas 
monetária, cambial e fiscal.” (explicitação entre colchetes). 
E a Lei nº 9.718/1998 fixa a alíquota do IOF-seguro em 25%: 
“Art. 15. A alíquota do [...] IOF nas operações de seguro será de vinte e 
cinco por cento.”. O art. 22 do Decreto nº 6.306/2007 reduz essa alíquota do 
IOF-seguro, inclusive até 0%, em diversos casos (assim derrogando a lei, 
nessa parte). 
A Lei nº 5.143/1966 já havia delegado ao CMN (Executivo), a flexibilização: 
“Art. 10. O Conselho Monetário Nacional poderá [...] modificar ou eliminar as 
alíquotas e alterar as bases de cálculo do impôsto, observado no caso de 
aumento, o limite máximo do dôbro daquela que resultar das normas desta 
lei.”. 
A Lei nº 7.766/1989 (art. 4º) fixa a alíquota do IOF-ouro ativo financeiro em 
1%, sem variação, ou seja, o Poder Executivo não mexe nessa alíquota. 
 

                                                           
95 Na doutrina, em sentido diverso, entendendo que essa fórmula de alíquota específica não é autorizada pelo art. 153, 

§1º, da CF, veja-se: BOTTALLO, Eduardo Domingos. IPI: princípios e estrutura. São Paulo: Dialética, 2009, p. 77-79. 
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e) Outros decretos delegados 

 Além do art. 153, §1º, também autorizados na Constituição cabem decretos delegados para: 

i) reduzir e restabelecer a alíquota da contribuição “CIDE-combustíveis” (intervenção no 
domínio econômico sobre importação e comercialização de petróleo e combustíveis), 
caso autorizado pelo art. 177, IV, I, “b”, da CF, introduzido pela EC nº 33/200196; 

ii) classificação das atividades de risco para aplicação das alíquotas da contribuição 
previdenciária SAT-RAT (seguro de acidentes de trabalho), previstas em lei (1%, 2% ou 
3% conforme o risco baixo, médio ou alto da atividade dos empregados na empresa), já 
julgada constitucional pelo STF (RE nº 343.446)97, concluindo que a lei prevê todas as 
alíquotas, e apenas a aplicação por setores econômicos seria objeto de classificação 
infralegal (caso autorizado pelo art. 195, I, “a”, da CF, implicitamente)98; 

iii) fixar o valor de taxa, desde que a lei preveja um limite piso-teto, conforme a visão 
recente do STF (RE nº 838.284/SC)99, que é possível a decreto ou outro ato do Poder 
Executivo fixar o valor de taxa desde que a lei faça tal delegação, prevendo limites (caso 
autorizado pelo art. 150, I, da CF, implicitamente, na visão recente do STF); 

iv) atualizar a base de cálculo de tributo mediante aplicação de índice inflacionário oficial, 
que está implícito no art. 150, I, da CF e é explicitado no art. 97, §2º do CTN100, conforme 
decidido pelo STF (RE nº 648.245)101, valendo assim decretos municipais e estaduais 
que apenas atualizem o valor-padrão da base de cálculo dos impostos IPTU (sobre a 
propriedade de imóveis urbanos) e IPVA (sobre a propriedade de automóveis); 

v) fixar ou alterar prazo para pagamento de tributo, que está implicitamente autorizado 
pelo art. 150, I, da CF, e especificado pelo art. 97 do CTN, quando elenca quais matérias 
ficam sujeitas à previsão legal necessariamente, deixando de fora a data de pagamento 
do tributo (conforme entendimento do STF, no AI nº 178.723AgR), que pode ser fixada 
por decreto ou mesmo outro ato inferior por delegação, como de fato autoriza a Lei nº 
7.450/1985 (art. 66)102 para tributos federais; 

                                                           
96 Não confundir com a situação jurídica do ICMS monofásico sobre combustíveis, para a qual o art. 155, §4º, IV, prevê 

que as alíquotas serão definidas por convênio entre os Estados (dispositivo incluído pela EC nº 33/2001). 
97 “EMENTA. [...] As Leis 7.787/89, art. 3º, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos 

capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos 
conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da 
legalidade genérica, C.F., art. 5º, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o regulamento vai além do 
conteúdo da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso 
constitucional.” (STF, Pleno, RE nº 343.446, Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 20/03/2003, DJ em 04/04/2003).  

98 Uma vez que se trata de contribuição com modelo de incidência semelhante a uma espécie de “seguro obrigatório” a 
ser pago pelas empresas, em prol de seus empregados, sendo os benefícios pagos pelo INSS com a arrecadação. 

99 STF, Pleno, RE nº 838.284/SC em repercussão geral-mérito, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 19/10/2016. No caso, a Lei nº 
6.992/1982 delegou a ato infralegal (resolução de conselho de fiscalização profissional, o CREA), autarquia especial, do 
Poder Executivo, a tarefa de atualizar os valores da Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica, porém, previu um 
limite-teto, assim como a posterior Lei nº 12.514/2011. Nesse julgamento o Tribunal firmou a seguinte tese, Tema 829 
de Repercussão Geral: “Não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita ao ato normativo 
infralegal [decreto ou mesmo resolução] fixar o valor de taxa em proporção razoável com os custos da atuação estatal 
[...].” E ainda esclarece que a lei pode delegar ao decreto (ou resolução) a atualização do teto legal da taxa, desde que 
em patamar não superior à mera correção monetária. Antes disso, o STF julgou inconstitucional a delegação da fixação 
da taxa de ART feita pela Lei nº 6.496/1977 a ato administrativo, porque a lei não previu um limite máximo. (ARE nº 
748.445/SC, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 31/10/2013, DJ em 12/02/2014). 

100 “Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: [...] § 2º Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso 
II deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.”. 

101 STF, Pleno, repercussão geral-mérito, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 1º/08/2013, DJ em 24/02/2014. 
102 “Art. 66 - Fica atribuída competência ao Ministro da Fazenda para fixar prazos de pagamento de receitas federais 

compulsórias.” 
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vi) instituir obrigações acessórias, instrumentais da fiscalização e da arrecadação dos 
tributos103, que pode ser feita por delegação da lei a decreto ou outros atos infralegais, 
conforme art. 113, §2º, do CTN104, especificando nessa matéria o alcance do art. 150, I, 
da CF, conforme aceito pelo STF (ACO nº 1.098/MG)105; 

vii) dispensar servidores públicos fiscais de lançar e cobrar tributos (auditores fiscais e 
procuradores da Fazenda), administrativamente ou judicialmente, com base na 
orientação da jurisprudência dos tribunais superiores.106 

Além dos casos acima, ainda existem outros casos de decretos delegados, alguns deles 
ainda não decididos pelo STF, e outros inclusive altamente questionáveis sob a ótica jurídica da 
constitucionalidade, porque ferem o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF), direito 
fundamental, e também ferem o princípio da separação dos Poderes da República (art. 2º da CF).  

Alerte-se que o Supremo Tribunal Federal já vem analisando alguns desses casos, e, mais 
recentemente, tem se inclinado na direção de uma perigosa flexibilização da legalidade tributária, 
abrindo cada vez mais espaço ao Poder Executivo na conformação dos aspectos normativos dos 
tributos, o que pode implicar (a depender de cada caso) em desconstrução da legalidade. 

Um exemplo de caso preocupante nesse sentido está no julgamento do RE nº 1.043.313, no 
qual o Plenário do STF entendeu (por maioria) que a lei ordinária federal (no caso, a Lei nº 
10.865/2004) pode delegar ao Poder Executivo a redução e o restabelecimento posterior de 
alíquotas das contribuições sociais PIS e COFINS, que incidem sobre receitas financeiras de 
empresas.107 Isso sem autorização constitucional específica, bastando que se reconheça aos 
tributos um caráter “extrafiscal” no caso (indutor de comportamentos dos contribuintes, pela 
manipulação das alíquotas para mais ou para menos).108 

Outros casos, diversos, aguardam julgamento no Supremo. Por exemplo, a delegação pela 
Lei nº 10.666/2003, a decreto e resoluções do Conselho Nacional de Previdência Social, dos 
critérios técnicos de cálculo, empresa por empresa, do fator acidentário de prevenção (FAP), fator 
que conforme a acidentalidade no ambiente de trabalho das empresas, pode reduzir em 50% ou 
aumentar em 100% as alíquotas básicas (de 1%, 2% ou 3%) da contribuição ao seguro acidentes 

                                                           
103 Na esfera federal, veja-se a delegação feita pela Lei nº 9.779/1999 (art. 16) para ato inferior a decreto (ato da 

Secretaria da Receita Federal): “Art.16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações 
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e 
condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.”. 

104 “Art. 113. [...] § 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou 
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.”. A “legislação tributária”, para o 
CTN, compreende não só as leis mas também decretos e atos inferiores (conforme define o art. 96 do CTN). 

105 STF, Pleno, ACO nº 1.098/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. em sessão virtual de 1º/05/2020 a 08/05/2020.  
106 Por exemplo, prevê a Lei nº 9.430/1996: “Art. 77. Fica o Poder Executivo autorizado a disciplinar as hipóteses em que 

a administração tributária federal, relativamente aos créditos tributários baseados em dispositivo declarado 
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, possa: I - abster-se de constituí-los; II - retificar o 
seu valor ou declará-los extintos, de ofício [...]; III - formular desistência de ações de execução fiscal já ajuizadas, bem 
como deixar de interpor recursos [...].”. Em seguida o Decreto nº 2.346/1997 cumpriu essa delegação legal. 

107 STF, Pleno, RE nº 1.043.313, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 10/12/2020, no qual foi fixada a seguinte tese (Tema 939 de 
repercussão geral): “É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do §2º do art. 27 da Lei nº 
10.865/2004, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as 
alíquotas da contribuição PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas [...].”. 

108 Para uma análise profunda dessas questões da legalidade tributária e o entendimento do STF no caso julgado, veja-
se: SCHOUERI, Luís Eduardo; FERREIRA, Diogo Olm; LUZ, Victor Lyra Guimarães. Legalidade tributária e o 
Supremo Tribunal Federal: uma análise sob a ótica do RE nº 1.043.313 e da ADI nº 5.277. São Paulo: IBDT, 2021. 
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de trabalho e riscos (SAT/RAT), que incide sobre a folha de salários pagos pelas empresas aos 
empregados.109 Enfim, esse é um panorama que mostra a importância e atualidade do tema. 
 

f) Decreto e base de cálculo do IPTU e do IPVA  

Uma função normativa que era assumida comumente por decretos municipais e estaduais, 
e que foi julgada inconstitucional pelo STF, diz respeito à fixação do valor da base calculada 
concreta genérica para apuração, lançamento e cobrança do imposto sobre a propriedade de 
imóveis urbanos (IPTU) pelos Municípios, e do imposto sobre a propriedade de veículos 
automotores (IPVA), pelos Estados. A base é uma forma de presunção do valor venal dos bens. 

Como é impraticável aos Municípios e aos Estados, todos os anos, por meio de seus 
agentes fiscais, apurar e cobrar esses impostos (IPTU e IPVA) individualmente sobre cada um dos 
milhares e milhares de imóveis e automóveis, a legislação desses entes político-territoriais costuma 
prever que essa apuração e cálculo sejam realizados com base não no valor individualizado de 
cada bem, que teria de ser fiscalizado em concreto, mas, sim, com base em um valor presumido 
médio, apurado em levantamentos genéricos de preços/valores no mercado, por região do imóvel e 
tipo de construção do imóvel (IPTU); ou, no caso do IPVA, por tipo, modelo e idade do veículo. 

Assim surgem as chamadas “plantas genéricas de valores”, contendo padrões de preço por 
metro quadrado e tipo de imóveis, orientando o lançamento do IPTU; e o uso de “tabelas de preços 
genéricos” (v.g. tabela FIPE)110, para o lançamento do IPVA. Assim, o valor da base calculada (em 
concreto) de cada imóvel urbano e automóvel é aproximada/presumida, sendo aberto ao 
contribuinte o direito de contestar administrativamente o valor dessa base, caso ele discorde. 

 Entretanto, a jurisprudência tradicional do Supremo não aceita que decreto do Executivo 
realize a mensuração e declare o aumento do preço de mercado dos valores da planta genérica do 
IPTU e da tabela genérica do IPVA. Isso porque poderia implicar, na prática, em aumento do valor 
efetivo do tributo, de um ano para outro, e essa função na visão do STF é exclusiva da lei no caso 
de impostos patrimoniais desse tipo (sobre moradia e locomoção). O STF apenas aceita que 
decreto atualize monetariamente a base calculada genérica (planta ou tabela) desses impostos.  

A fundamentação dessa visão está na regulamentação do princípio da legalidade pela lei 
complementar (CTN). O art. 150, I, da CF (legalidade) é complementado pelo art. 97, §§1º e 2º do 
CTN, em relação à modificação da base de cálculo do tributo e a legalidade, ipsis litteris: 

“Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: [...] II - a majoração de tributos [...]  
§ 1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que 

importe em torná-lo mais oneroso. 
§ 2º Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste 

artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.”. 
 

 Note-se que a atualização do valor de mercado dos imóveis e automóveis, ano a ano, é 
forma de identificar a base calculada aproximada para os impostos IPTU e IPVA, e, assim, a rigor, 
não é uma alteração da base de cálculo abstrata, que continua sendo o valor venal. O que se altera 

                                                           
109 STF, Pleno, RE nº 677.725 (Tema 554 de repercussão geral), aguardando julgamento. Ver também a ADI nº 4397, 

que será julgada sobre a mesma matéria. 
110 A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) é entidade de apoio da Universidade de São Paulo (USP), que, 

dentre suas atividades, realiza pesquisas periódicas dos preços médios de mercado dos automóveis no Brasil. 
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quantitativamente é a base de cálculo concreta genérica, mas, ela impacta o valor do imposto. 
Então, para preservar o contribuinte contra aumentos desses impostos patrimoniais, há exigência 
de que o aumento seja declarado e aplicado por meio de lei. E há uma complementação do §1º 
pelo §2º do CTN, explicitando que não há aumento se houver apenas correção monetária da base. 

Assim, o art. 97, §1º do CTN prevê um direito específico dos contribuintes de impostos 
sobre a propriedade tipicamente usadas para moradia e locomoção (IPTU e IPVA), em que se 
façam cálculos genéricos de apuração, ano a ano, exigindo lei para mudar essa base calculada 
para os impostos patrimoniais. A base de cálculo concreta pode mudar de ano para ano, 
especialmente em se tratando de imóveis, que podem receber valorização (já os automóveis em 
regra perdem valor ano a ano). Porém, como isso implica aumento de imposto IPTU sem que o 
contribuinte aufira riqueza nova (muitas vezes seu imóvel é apenas usado como moradia), é 
preciso assim, do ponto de vista da justiça fiscal, dar uma maior garantia de estabilidade anual, e 
que não é prevista explicitamente no art. 150, I, da CF, que apenas exige lei para instituir ou 
aumentar tributos abstratamente. O art. 97, §1º, do CTN complementa a legalidade nesse sentido. 

O CTN, lei complementar que regula as limitações constitucionais ao poder de tributar, 
especifica assim o alcance do princípio da legalidade tributária, quando aplicável aos contribuintes 
de impostos anuais sobre a propriedade lançados genericamente sobre patrimônio que se presume 
estático, para moradia e locomoção do cidadão (IPTU e IPVA). 

Essa posição do Supremo foi afirmada e reafirmada na vigência da CF/1969 (RE nºs 
87.763111 e 96.825112), e também na vigência da CF/1988. Mais recentemente, restou assentado no 
julgamento do RE nº 648.245, em caso semelhante: 

“inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a 
atualização, por ato do Executivo [decreto], em percentual superior aos índices 
oficiais” (explicitamos entre colchetes).113 

  Portanto, o decreto aqui é aceito apenas para aplicar a correção monetária da base de 
cálculo genérica do IPTU e IPVA, por índices oficiais, conforme previsão do art. 97, §2º do CTN. 
Esta inclusive é a interpretação do art. 97 do CTN sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:  

“Súmula 160. É defeso, ao Município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em 
percentual superior ao índice oficial de correção monetária.”. 
 

Entretanto, observa-se, na leitura da íntegra do acórdão do RE nº 648.245, que diversos 
Ministros do Supremo (Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, Marco Aurélio) realizaram considerações 
que apontam para uma possível eventual divergência futura, ou nova perspectiva: a de considerar-
se válida uma delegação da lei a decreto para que o decreto fixe atualização da planta genérica do 
IPTU acima da inflação, por valores de mercado (por metro quadrado, localização, etc.). Os 
Ministros comentaram no sentido de ser possível entender uma nova forma de legalidade, que 
inovaria a posição firmada pela jurisprudência do STF em matéria de base genérica do IPTU.  

                                                           
111 STF, Pleno, RE nº 87.763, Rel. Min. Moreira Alves, DJ em 23/11/1979. 
112 STF, 2ª Turma, RE nº 96.825/MG, Rel. Min. Moreira Alves, DJ em 08/06/1984. 
113 STF, Pleno, repercussão geral-mérito, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 1º/08/2013, DJ em 24/02/2014. No caso decreto 

havia contrariado a lei, ao tentar alterar os valores e critérios previstos em lei para a planta genérica do IPTU. Porém, o 
Tribunal editou um verbete de tese mais genérico para este Tema 211 de repercussão geral: “A majoração do valor 
venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal, exigência que 
somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária.”. 
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Mas essa posição ainda não prevaleceu, como demostra, por exemplo, o julgamento do 
recurso ARE nº 876.047/RJ AgR-segundo.114 Além disso, novas questões surgem a depender das 
variações de formas de atualização do IPTU adotadas nas legislações municipais. E pende no STF 
ainda outra questão: a possibilidade de a lei delegar a ato de lançamento a apuração 
individualizada (avaliação de mercado) sobre imóvel novo que não tenha constado da planta 
genérica do IPTU (STF, RE nº 1.245.097/PR, repercussão geral reconhecida, j. em 09/04/2020). 
 

g) Decretos regulamentares 

 Os decretos regulamentares são aqueles que, conforme já expusemos, apenas 
instrumentalizam e harmonizam a interpretação das leis, para que os servidores públicos fiscais 
possam aplicar/executar a lei. Também chamados de “decretos executivos, “subordinados” ou 
“complementares”, para aludir à sua condição de instrumento para execução da lei.115  

No quadro abaixo resumimos os principais regulamentos em matéria tributária, veiculados 
por decreto, e que costumam também conter uma consolidação das normas legais sobre a matéria. 

 

PRINCIPAIS REGULAMENTOS EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA (exemplos) 
e sua distinção em relação às tabelas de alíquotas baseadas no art. 153, §1º da CF 

Tributo Fundamento 
(CF/1988) 

Decretos regulamentares e 
decretos ou atos de fixação de alíquotas 

Dimensão do texto 
(artigos e páginas) 

Imposto de 
importação   

e 
Imposto de 
exportação 

(II e IE) 

Art. 84, IV 
(regulamento) 

• Decreto nº 6.759/2009, fixa o Regulamento Aduaneiro (RA) 820 artigos  
(aprox. 182 págs.) 

 

Art. 153, §1º  
(alíquotas) 

• Resoluções da CAMEX, fixam a Tarifa Externa Comum 
(TEC): não é um regulamento, é uma tabela contendo as 
alíquotas e respectivas mercadorias classificadas conforme 
a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). 

 

Milhares de itens 
(aprox.. 500 págs) 

 
Imposto sobre 

produtos 
industrializados 

(IPI) 

Art. 84, IV 
(regulamento) 

• Decreto nº 7.212/2010, fixa o Regulamento do IPI (RIPI) 617 artigos  
(aprox. 180 págs.) 

 

Art. 153, §1º  
(alíquotas) 

• Decreto nº 8.950/2016, aprova a Tabela de Incidência do IPI 
anexa ao decreto, com as alíquotas do IPI (TIPI). Não é um 
regulamento, é uma tabela contendo a classificação dos 
produtos e alíquotas. 

 

Milhares de itens 
(aprox.. 500 págs) 

Imposto sobre 
operações 
financeiras 

(IOF) 

Art. 84, IV 
(regulamento) 

 

• Decreto nº 6.306/2007, fixa o Regulamento do IOF (RIOF), 
e também no mesmo texto do decreto estão fixadas as 
alíquotas do IOF para as diversas operações financeiras. 

 
68 artigos  
(aprox. 36 págs.) Art. 153, §1º  

(alíquotas) 

Imposto sobre 
a renda  

(IR) 

 

Art. 84, IV 
(regulamento) 

• Decreto nº 9.580/2018, aprova o Regulamento do IR (RIR), 
que vai anexo ao decreto e contém a regulamentação e as 
alíquotas, que não estão sujeitas à alteração por decreto. 

05 artigos (decreto) 
1.050 artigos (reg.) 
(aprox. 325 págs.) 

Imposto sobre 
a propriedade 
territorial rural 

(ITR) 

 

Art. 84, IV 
(regulamento) 

 

• Decreto nº 4.382/2002, fixa o Regulamento do ITR (RITR), e 
contém a reprodução das alíquotas já fixadas em lei, que 
não estão sujeitas à alteração por decreto. 

 

82 artigos  
(aprox. 20 págs.) 

                                                           
114 STF, 2ª Turma, ARE nº 876.047 AgR-segundo, Rel. Min. Celso de Mello, j. por maioria em 21/08/2018, DJ em 

05/11/2018. 
115 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 30ª ed., São Paulo: Malheiros, 2015, p. 412. 
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 Na esfera dos tributos estaduais e municipais, cada Chefia do Poder Executivo pode editar 
decretos regulamentares de suas próprias leis, e, assim, são conhecidos os regulamentos do 
imposto sobre circulação de mercadorias (RICMS), os regulamentos do ISS (RISS), dentre outros. 

A lei pode atribuir especial importância ao decreto regulamentar, a ponto de prever que a lei 
não entrará em vigor senão após a edição do seu regulamento, tendo em vista que certas matérias 
precisam de especial regulação em nível administrativo. Ou seja, a lei pode condicionar o início de 
sua vigência à edição de decreto regulamentar, nos casos em que a instrumentalização da lei é 
essencial para tornar operacionais suas diretrizes. Mas, mesmo que a lei tributária não preveja a 
edição de decreto regulamentar, o regulamento pode ser editado, tudo a depender do que o Chefe 
do Poder Executivo entender tecnicamente adequado, para a fiel execução da lei.116 
 

h) Decretos de consolidação  

 Os decretos de consolidação apenas realizam a reunião e organização de textos de 
diversas leis, para a melhor compreensão das normas nelas contidas. Entretanto, é comum que os 
decretos de consolidação também realizem a regulamentação das normas, por praticidade. Em 
matéria tributária, o CTN prevê a edição de decretos de consolidação para cada um dos tributos: 

“Art. 212. Os Poderes Executivos federal, estaduais e municipais expedirão, por 
decreto, dentro de 90 (noventa) dias da entrada em vigor desta Lei [CTN], a 
consolidação, em texto único, da legislação vigente, relativa a cada um dos tributos, 
repetindo-se esta providência até o dia 31 de janeiro de cada ano.” (explicitamos 
entre colchetes). 
 

Note-se que essa regra não se confunde com eventual tentativa de obrigar, por meio de lei 
complementar (CTN), o Legislativo a legislar, porque a norma é dirigida ao Poder Executivo. 

Essa previsão do CTN, apesar de importante como ferramenta de clareza da legislação, é 
cumprida apenas em parte pelos Executivos, quando edita os decretos de consolidação e 
regulamentação (“regulamentos”) sem a frequência anual exigida pelo CTN.  

Assim, por exemplo, temos o Regulamento do Imposto de Renda (RIR) e os regulamentos 
de outros impostos, mas, a frequência de edição é pouca, variando. Há casos de espera por 10 
anos ou mais. O penúltimo regulamento do IR foi aprovado pelo Decreto nº 3.000/1999, só 
substituído 20 anos depois, pelo Decreto nº 9.580/2018. Antes disso, o decreto regulamentar vai 
sendo alterado por diversos decretos ao longo do tempo, virando ao final uma “colcha de retalhos”.  

Estados e Municípios podem ter consolidações. No Município de São Paulo, por exemplo, o 
Executivo editou o Decreto nº 59.579/2020, aprovando a Consolidação das Leis Tributárias (CLT) 
do Município de São Paulo, consolidando e regulamentando as leis dos tributos municipais. 

A demora na reedição de consolidações se justifica em parte pela dificuldade de realizar 
anualmente essas consolidações, não só pela quantidade de legislação, mas também pelas 
dificuldades interpretativas, e pela constante alteração. Na prática, são editadas juntamente com 
regulamentações das leis, para assim ficarem mais completas e operativas. 

                                                           
116 No mesmo sentido: BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Atualizadora: Misabel Abreu Machado Derzi. 

11ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 644. 
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As leis também podem realizar consolidações, como prevê o art. 13 da LC n.º 95/1998 (lei 
de normas gerais sobre a redação das leis)117, com base no art. 59, parágrafo único, da CF: 

“Art. 13. As leis federais serão reunidas em codificações e consolidações, integradas 
por volumes contendo matérias conexas ou afins, constituindo em seu todo a 
Consolidação da Legislação Federal.  
§ 1o A consolidação consistirá na integração de todas as leis pertinentes a 
determinada matéria num único diploma legal, revogando-se formalmente as leis 
incorporadas à consolidação, sem modificação do alcance nem interrupção da 
força normativa dos dispositivos consolidados.”. (destaque nosso). 

 

Conforme dispõe a LC nº 95/1998 acima, a lei consolidadora deve revogar formalmente 
(expressamente) as leis consolidadas. O art. 2º, §1º, da Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto-
Lei nº 4.657/1942), atual “Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro” (LINDB), também 
previu que a lei posterior (consolidadora) revogaria as leis anteriores (consolidadas), 
implicitamente, porque, afinal, a consolidação está regulando inteiramente a matéria.118 

Diversamente ocorre com a edição de decretos de consolidação, que mantém as leis 
consolidadas em vigor, por lógico (decretos não revogam leis). E consolidar a legislação não é 
tarefa exclusiva apenas dos decretos, podendo ser realizada também por outros atos infralegais.119  

Leis de consolidação são incomuns120, e não há em matéria tributária federal. Até mesmo o 
Código Tributário Nacional (que não é uma consolidação) já é muito antigo, datado de 1966.  

 

i) Decretos autônomos: inaplicabilidade 
Não existem decretos autônomos em matéria tributária, ou seja, que instituam obrigações 

ou direitos independentes de leis, porque a Constituição apenas autoriza decretos presos aos 
limites das leis, como apontam o art. 84, IV e o art. 153, §1º, dentre outros dispositivos da CF, que 
afirmam a necessidade de respeito à legalidade tributária e à separação dos poderes. 

A Emenda nº 32/2001 introduziu no texto da Constituição possibilidade de o Poder 
Executivo tratar da organização e funcionamento da Administração federal por meio de decreto, o 
que, para o STF (ADI nº 2.564-3/DF)121, configura caráter autônomo para tal decreto, apesar da 
matéria já ser em certa medida regulada por lei.122 

 

 

 
                                                           
117 Com alterações promovidas pela LC nº 107/2001. 
118 “Art. 2o. [...] § 1o  A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível 

ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.” (negrito nosso). 
119 “A rigor, portanto, uma verdadeira consolidação de leis pode ser veiculada até por ato administrativo de posição 

hierárquica inferior. Não se há de exigir que seja um Decreto. A vantagem de ser a consolidação feita por Decreto é 
permitir que no mesmo texto sejam encartadas normas de natureza regulamentar.” (MACHADO, Hugo de Brito. 
Comentários ao Código Tributário Nacional. Vol. III (arts. 139 a 218). São Paulo: Atlas, 2005, p. 939). 

120 A lei de consolidação brasileira mais conhecida é a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), DL nº 5.452 de 1943, 
que, na verdade, tem dois artigos, aprovando o texto de consolidação que a acompanha por anexo, por praticidade. A 
CLT é mais do que mera consolidação, porque também traz disposições novas. 

121 STF, Pleno, ADI nº 2.564-3/DF, Rel. Ministra Ellen Gracie, j. unânime em 08/10/2003, DJU em 06/02/2004. 
122 Parte da doutrina não reconhece caráter autônomo mesmo ao decreto editado com base no art. 84, VI, da CF. Nesse 

sentido: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 22ª ed., São Paulo: Atlas, 2009, p. 89. 
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6.3. Controle de legalidade e constitucionalidade  

O controle de legalidade e de constitucionalidade dos decretos é realizado pelo Legislativo e 
pelo Judiciário. Primeiramente, conforme art. 49, V, da CF/1988, o decreto que exorbitar da lei 
(portanto, ilegal) ou da Constituição pode ser suspenso pelo Congresso Nacional, por meio de um 
veículo normativo próprio para competência exclusiva do Congresso, que é o decreto legislativo: 

“Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: [...]  
V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 
regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;”. 

Não somente decretos estão sujeitos a tal controle, mas, também outros atos do Poder 
Executivo. Com alguma frequência são discutidos no Congresso projetos de decretos legislativos 
em matéria tributária baseados no art. 49, V, da CF, para sustar atos do Poder Executivo (decretos 
ou outros atos substitutivos, como resoluções da CAMEX, por exemplo), especialmente no caso de 
equívocos ou abusos do Poder Executivo na manipulação de alíquotas dos impostos aduaneiros 
que afetam setores da economia nacional (com base no art. 153, §1º, da CF).  

Por exemplo, veja-se o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) do Senado nº 87/2021, que 
pretende sustar uma resolução do Comitê Gestor da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) que 
reduziu a alíquota do imposto de importação de bicicletas de 35% para 20%, o que pode prejudicar 
a produção nacional contrariando as condições legais estabelecidas para a manipulação de 
alíquotas do imposto de importação na Lei nº 3.244/1957 (proteção da indústria nacional).123 

Além disso, a ilegalidade e inconstitucionalidade podem ser analisadas e declaradas pelo 
Poder Judiciário, inclusive o próprio decreto legislativo suspensivo do decreto executivo pode ser 
avaliado e julgado constitucional ou inconstitucional pelo STF.124 Note-se que o decreto executivo 
será diretamente inconstitucional apenas se a ofensa for direta ao princípio da legalidade, ou seja, 
quando não haja lei sobre a matéria e o decreto institua uma obrigação.  

Caso contrarie a lei, inclusive quando venha a fixar regulamento tributário, o decreto será 
ilegal, não se sujeitando ao controle de constitucionalidade em ação direta, como esclarece o STF: 

“EMENTA. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
REGULAMENTO: NÃO ESTÁ, DE REGRA, SUJEITO AO CONTROLE EM 
ABSTRATO. I. O regulamento, ato normativo secundário, não está, de regra, sujeito 
ao controle de constitucionalidade. É que, quando o regulamento vai além do 
conteúdo da lei, não pratica inconstitucionalidade, mas ilegalidade. II. Precedentes do 
STF. [...].” (STF, Pleno, ADI nº 940/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 30/06/1994). 

Não é demais relembrar que decreto autônomo é proibido em matéria tributária, 
inconstitucional, e pode configurar até crime de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo por 

                                                           
123 Outros exemplos: i) Projeto de Decreto Legislativo da Câmara (PDC) nº 353/2016, que pretendia sustar decreto 

executivo que havia aumentado a alíquota do IOF sem motivação extrafiscal; ii) Projeto de Decreto Legislativo da 
Câmara (PDC) nº 446/2000 que pretendia sustar instrução normativa da Receita Federal regulamentando créditos de 
IPI; iii) Projeto de Decreto Legislativo da Câmara (PDC) nº 893/2001 que pretendia sustar decreto executivo que havia 
aumentado a alíquota do IPI sobre mármores e granitos. Não parece corresponder à realidade, portanto, a 
manifestação de Roque Carrazza quando afirma que “esta forma imediata de reversão democrática de regulamentos 
ilegais ou inconstitucionais (controle político), ao que se saiba, nunca foi utilizada” (CARRAZZA, Roque Antonio. Curso 
de direito constitucional tributário. 30ª ed., São Paulo: Malheiros, 2015, p. 416). 

124 STF, Pleno, ADI nº 748-MC, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 01/07/1992, DJ em 06/11/1992. No citado julgamento, o 
STF decidiu que o decreto legislativo editado para suspender decreto executivo que exorbitou da competência 
regulamentar do Poder Executivo é um ato normativo, embora limite-se à suspensão de outro ato normativo. 
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violação da ordem jurídica125 (art. 85, VII, da CF).126 Mas, a declaração de inconstitucionalidade de 
um decreto não gera automaticamente o reconhecimento político da responsabilidade, dependendo 
de interpretação do Congresso, e do processamento e julgamento, conforme a lei definidora dos 
crimes de responsabilidade (Lei nº 1.079/1950). 
 

7. Atos equivalentes a decreto: resoluções do CGSN (SIMPLES) e de conselhos profissionais 

 A regra constitucional (art. 84, IV) prevê que a regulamentação em 1º grau de leis da União 
seja realizada por decreto do Chefe do Poder Executivo. Mas, e quando se tratar de lei nacional, 
sobre tributos integrados da União, Estados, DF e Municípios, no regime SIMPLES Nacional de 
tributação, para micro e pequenas empresas?  

Nesse caso, a Constituição autoriza que, tendo em vista o caráter nacional, a própria Lei 
Complementar nº 123/2006, que instituiu o SIMPLES, atribua sua regulamentação para ato 
normativo específico: a resolução do Comitê Gestor do SIMPLES Nacional (CGSN).127 As 
resoluções do CGSN podem depois serem objeto de um decreto de consolidação, para resumir e 
facilitar a leitura e compreensão por parte dos contribuintes (micro e pequenas empresas)128.  

Portanto, só podem ser regulamentadas por decreto do Chefe do Poder Executivo as leis 
cuja execução compete ao Poder Executivo, como esclarece também Geraldo Ataliba.129 Por isso, 
matéria tributária própria dos conselhos de fiscalização profissional (autarquias federais), que 
cobram contribuições na forma de anuidades, além de taxas, não ensejam decretos 
regulamentares, porque as leis federais nessa matéria são regulamentadas diretamente por 
resoluções das diretorias dos conselhos profissionais (autarquias), já que tais tributos são cobrados 
por essas entidades, ou seja, a execução da lei é atribuída aos próprios conselhos. 
 

8. Atos inferiores a decreto: portarias, resoluções, instruções normativas e outros 

Existem diversos outros instrumentos normativos secundários além dos decretos em 
matéria tributária: instruções ministeriais, instruções normativas (comumente editadas pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil), portarias, circulares, ordens de serviço, etc. a depender 
da legislação que rege cada matéria administrativa-tributária, na União, Estados, DF e Municípios.  

Com o objetivo de tornar mais claro e organizado o sistema normativo dos atos inferiores a 
decreto na esfera da União, o Decreto nº 10.139/2019, cumprindo a LC nº 95/1998, procura definir 

                                                           
125 No mesmo sentido: ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 2ª ed. (atualizada por Rosolea Miranda Folgosi), 

São Paulo: Malheiros, 2001, p. 150. 
126 Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição 

Federal e, especialmente, contra: [...] VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.”. 
127 Vide art. 2º, §6º da LC nº 123/2006: “Art. 2º [...] §6º. Ao Comitê de que trata o inciso I do caput deste artigo [CGSN] 

compete regulamentar a opção, exclusão, tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança, dívida ativa, recolhimento e 
demais itens relativos ao regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar [regime SIMPLES Nacional], 
observadas as demais disposições desta Lei Complementar.”. Explicitamos entre colchetes. 

128 Vide art. 87-A da LC nº 123/2006: “Art. 87-A.  Os Poderes Executivos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios 
expedirão, anualmente, até o dia 30 de novembro, cada um, em seus respectivos âmbitos de competência, decretos de 
consolidação da regulamentação aplicável relativamente às microempresas e empresas de pequeno porte.”. 

129 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 2ª ed. (atualizada por Rosolea Miranda Folgosi), São Paulo: Malheiros, 
2001, p. 141. 
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regras para a edição desses atos normativos e sua consolidação pelos diversos órgãos federais, 
especialmente as portarias, as resoluções e as instruções normativas, definidas assim:130 

“Art. 2º.  A partir da entrada em vigor deste Decreto os atos normativos inferiores a 
decreto serão editados sob a forma de: 
I - portarias - atos normativos editados por uma ou mais autoridades singulares;  
II - resoluções - atos normativos editados por colegiados; ou  
III - instruções normativas - atos normativos que, sem inovar, orientem a execução 
das normas vigentes pelos agentes públicos.”. 

O citado decreto pretende que esses passem a ser os veículos exclusivos para qualquer 
tarefa normativa abaixo dos decretos federais, evitando-se a edição de outros atos normativos. 
 

9. Convênios em matéria tributária (fonte dúplice) 

De modo geral, convênios são atos normativos administrativos131 expedidos pela 
Administração Pública, em regra, representada aqui pelo Poder Executivo132, para veicular normas 
firmadas por acordo de vontades, que estabelecem os termos de uma colaboração recíproca em 
torno de um objeto necessário para a realização do interesse público.  

Apesar de convênios serem figuras jurídicas já conhecidas muito antes da Constituição 
Federal de 1988, o texto da Constituição recepcionou ou previu expressamente diversos tipos 
básicos de convênios, diferenciados conforme suas matérias/normas próprias (tributárias ou não).  

Existem convênios do tipo convênios-contratos intergovernamentais ou público-privados de 
parceria para gestão administrativa. Nesse caso, os convênios não dependem de aprovação do 
Poder Legislativo para vigorar, pois como já decidido pelo STF.133 Esses convênios são atos 
também realizáveis por órgãos ou chefes do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, nas hipóteses 
em que tais poderes exercem atos administrativos ou de gestão de suas estruturas e serviços.  

Nosso foco no presente texto-aula são outros tipos de convênios, os convênios do Poder 
Executivo quando aplicáveis em matéria tributária. Nesse caso podem assumir formas e funções 
especiais, por força do que dispõe a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional. Os 
convênios de modo geral em matéria tributária variam de força, conforme seu objeto. 

Vejamos mais abaixo um breve quadro geral dos tipos e funções previstas para convênios 
em matéria tributária, conforme a matéria/conteúdo. Classificaremos os convênios em dois grupos, 
conforme sua característica primária ou secundária (daí porque convênios serem fonte dúplice):  
                                                           
130 “Art. 2º.  A partir da entrada em vigor deste Decreto os atos normativos inferiores a decreto serão editados sob a forma 

de: I - portarias - atos normativos editados por uma ou mais autoridades singulares; II - resoluções - atos normativos 
editados por colegiados; ou III - instruções normativas - atos normativos que, sem inovar, orientem a execução das 
normas vigentes pelos agentes públicos.”. 

131 Não há, no direito brasileiro, um conceito unívoco de “ato administrativo”, razão pela qual nos preocupamos aqui em 
expor o significado adotado no presente texto, como também recomenda Celso Antônio Bandeira de Mello (MELLO, 
Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 14ª ed., São Paulo: Malheiros, p. 337). 

132 A expressão “Administração Pública” aqui possui um conceito mais amplo do que apenas o Poder Executivo e seus 
órgãos ou entidades de administração indireta. É essa, a propósito, a amplitude dada pelo art. 37 da Constituição de 
1988 (com a redação da EC nº 19): “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios [...].”. 

133“Inconstitucionalidade de normas que subordinam convênios, ajustes, acordos, convenções e instrumentos congêneres 
firmados pelo Poder Executivo do Estado-membro, inclusive com a União, os outros Estados federados, o Distrito 
Federal e os Municípios, à apreciação e à aprovação da Assembleia Legislativa estadual. Precedentes do STF.” (STF, 
Pleno, ADI nº 1.857-2/SC, Rel. Min. Moreira Alves, j. unânime em 05/02/2003, DJU em 07/03/2003). 
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i) convênios com força primária, com fundamento em diversos dispositivos da CF; 

ii) convênios com força secundária, que veiculam normas complementares de outros atos 
normativos abaixo de decretos, citados principalmente pelo art. 100, IV, do CTN134. 

Antes de apresentar a tabela abaixo, note-se que já houve convênio de ICMS com força de 
lei complementar veiculando normas gerais em matéria tributária para os Estados, para regular a 
estrutura do ICMS transitoriamente após a promulgação da CF de 1988. Com base no art. 34, §8º, 
do ADCT135, os Estados editaram o Convênio ICMS 66/1988, que causou muitas discussões.  

CONVÊNIOS EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA 
Alcance e 

características 
Fundamento Funções do convênio 

 
 
Convênios 

Interestaduais 
primários (ICMS) 

• normas de estrutura  
• sobre ICMS 

• com força primária  
(equivalente à lei 
complementar ou 
resolução do Senado) 

• em regra, exige-se a 
aprovação do convênio 
pelo Poder Legislativo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 155, §2º, XII, “g”, CF  

e LC nº 24/1975136 

• Autorizar concessão ou revogação de normas exonerativas, por 
meio do CONFAZ (Conselho Nacional de Política Fazendária, 
órgão constituído dos secretários de Fazenda, presidido pelo 
Ministro da Economia, sob coordenação da União Federal)137.  

Em assuntos técnico-operacionais do ICMS derivados dos atos 
do CONFAZ, o Convênio ICMS nº 133/1997 permite ao CONFAZ 
delegar tarefas normativas à chamada “Comissão Técnica 
Permanente do ICMS” que edita assim os atos COTEPE/ICMS.138 

 
LC nº 160/2017139 

• Autorizar o perdão de débitos tributários (remissão) dos 
contribuintes que se aproveitaram de exonerações fiscais de 
ICMS indevidas porque inconstitucionais em virtude de não 
terem sido aprovadas por convênios interestaduais como 
exigido pelo art. 155, §2º, XII, “g”, e pela LC nº 24/1975. 

 
Art. 102 do CTN  

(extraterritorialidade da lei) 

• Prever o sujeito ativo para a cobrança do imposto ICMS, 
conforme delegado pela LC nº 87/1996 (art. 9º)140 a convênio 
entre Estados, nos casos de operações interestaduais com 
substituição tributária (cobrança antecipada no Estado de 
origem-saída da operação, conforme lei do Estado de destino). 

Art. 155, §4º, IV, da CF • Definição das alíquotas uniformes do ICMS-combustíveis em 
todos os Estados, no regime especial monofásico. 

 

Art. 155, §5º, da CF 
• Definição do Estado competente para arrecadar o ICMS em 

operações interestaduais com combustíveis no regime especial 
monofásico. 

                                                           
134 “Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos: [...] IV - 

os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.”. 
135 Art. 34. O sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do quinto mês seguinte ao da 

promulgação da Constituição, mantido, até então, o da Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda nº 1, 
de 1969, e pelas posteriores. [...] § 8º. Se, no prazo de sessenta dias contados da promulgação da Constituição, não for 
editada a lei complementar necessária à instituição do imposto de que trata o art. 155, I, "b" [ICMS], os Estados e o 
Distrito Federal, mediante convênio celebrado nos termos da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, fixarão 
normas para regular provisoriamente a matéria.” (explicitação entre colchetes). 

136 Especificamente para a Zona Franca de Manaus, a CF/1988 permite a concessão de benefícios fiscais de ICMS 
independentemente de convênios de ICMS, conforme art. 40 do ADCT (que convive com o art. 155, §2º, XII, “g” da CF), 
e previsto expressamente no art. 15 da LC nº 24/1975 que trata dos convênios ICMS. 

137 O Regimento Interno do CONFAZ foi aprovado pelo Convênio ICMS nº 133/1997. As reuniões ordinárias do CONFAZ 
são trimestrais, e as extraordinárias são agendadas se houver urgência. Participam das reuniões também auditores da 
Receita Federal e procuradores das Fazendas para assessorar eventualmente em assuntos técnico-jurídicos. 

138 A delegação é apenas para assuntos técnico-operacionais, autorizada pelo Convênio ICMS nº 133/1997, e assim não 
pode interferir na política fiscal da concessão ou não dos benefícios fiscais, que é competência exclusiva do CONFAZ. 

139 Com base nessa lei foi editado o Convênio ICMS 190/2017, regularizando incentivos e benefícios fiscais e financeiros. 
140 “Art. 9º A adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais dependerá de acordo específico 

[convênio] celebrado pelos Estados interessados.” (explicitamos entre colchetes). 
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(continuação) 

Art. 155, §2º, VI, da CF • Autorizar a redução da alíquota interna do ICMS nos Estados 
para um patamar abaixo da alíquota interestadual. 

Art. 4º da EC nº 33/2001 • Regular toda a incidência do ICMS-combustível monofásico 
enquanto não editada uma lei complementar sobre a matéria. 

 
Convênios  

Interestaduais 
secundários (ICMS) 

• normas de comportam. 
• sobre ICMS 
• com força secundária 
 

 

Art. 37, XXII da CF141   

Art. 100, IV, do CTN 
Art. 102142 do CTN 
Art. 199143 do CTN 

Convênio ICMS              
nº 133/1997 

• Instituir, padronizar ou modificar obrigações acessórias; 
• Instrumentalizar os procedimentos de fiscalização uniforme; 
• Instituir mútua colaboração entre os Fiscos estaduais. 
São utilizados convênios de diversos tipos, conforme a função:  
i) Protocolos de ICMS, com base no art. 38 do Convênio ICMS 

133/1997;  
ii) Ajustes SINIEF, que são convênios específicos para ajustes no 

Convênio s/nº de 15/12/1970, que instituiu o Sistema Nacional 
de Informações Econômico-Fiscais, envolvendo o ICMS e o IPI. 

Em assuntos técnico-operacionais do ICMS o Convênio ICMS nº 
133/1997 permite ao CONFAZ delegar tarefas normativas à 
“Comissão Técnica Permanente do ICMS” que edita assim os 
atos COTEPE/ICMS que podem se referir às funções acima. 

Convênios 
Intergovernamentais 
(União, Estados, 
Municípios) 

• normas de comportam. 
• sobre vários tributos 
• com força secundária 

Art. 37, XXII da CF   

Art. 100, IV, do CTN 
Art. 102, do CTN 
Art. 199 do CTN 

• Instituir, padronizar ou modificar obrigações acessórias; 
• Instrumentalizar os procedimentos de fiscalização uniforme de 

tributos (federais, estaduais e municipais); 
• Instituir mútua colaboração entre os Fiscos. 

Art. 153, §4º, III, da CF e    
Lei nº 11.250/2005 

• Prever o sujeito ativo para cobrança do imposto territorial rural 
(ITR), conforme delegação feita pela Lei nº 11.250/2005 e 
autorizado pela Constituição. 

 Para efeitos didáticos, é possível afirmar, até certo ponto, que os convênios representam 
para os Estados do Brasil um instrumento jurídico com função assemelhada à que é 
desempenhada pelos tratados internacionais em relação aos Países (Estados nacionais). Nesse 
sentido, desponta a relevância da regra de introdução do conteúdo do convênio interestadual por 
meio de decretos legislativos do respectivo Legislativo de cada Estado e a subsequente 
promulgação por meio de decreto do Chefe do Executivo estadual. 

Na prática, não é incomum os órgãos emissores de convênios ultrapassarem os limites ao 
campo de atuação dos convênios, inserindo normas em convênios que vão além daquilo que é 
autorizado pela Constituição Federal e pelo Código Tributário Nacional, gerando atritos com os 
contribuintes ou mesmo entre os próprios entes políticos. 

Tais questionamentos desembocam no Poder Judiciário. Cabe ao jurista, diante da edição 
de um novo convênio, analisar caso a caso se existem irregularidades no ato, observando-se que 
em média, por ano, são editados mais de 100 convênios apenas na área do ICMS, no Brasil. 

                                                           
141 “Art. 37. [...] XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos 
prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de 
cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio.” (destaque nosso). 

142 “Art. 102. A legislação tributária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios vigora, no País, fora dos respectivos 
territórios, nos limites em que lhe reconheçam extraterritorialidade os convênios de que participem, ou do que 
disponham esta ou outras leis de normas gerais expedidas pela União.”. 

143 “Art. 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios prestar-se-ão 
mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida, 
em caráter geral ou específico, por lei ou convênio.”. 
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10. Tratados internacionais  

10.1. A dualidade de ordens jurídicas 

A Constituição Federal reconhece que o Brasil está envolvido em duas ordens jurídicas: i) 
ordem jurídica interna (cujas fontes formais já foram tratadas no presente texto); e ii) ordem jurídica 
internacional (cujas fontes formais, atos de direito internacional público, trataremos neste tópico). 

Nossa Carta Magna alude à ordem jurídica internacional em diversas passagens, desde o 
Preâmbulo, que afirma estar a sociedade brasileira comprometida, “na ordem interna a 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias”. Sobre os atos internacionais, a 
Constituição menciona 5 expressões: “tratados” (art. 5º, §2º), “convenções” (art. 5º, §3º), “atos” (art. 
49, I), “acordos” (art. 178), e “contrato” internacional (art. 109, III)144, todos atos sempre firmados 
pela União Federal, na condição de expressão internacional da nação brasileira.  

 Todo ato internacional é um acordo de vontades entre nações ou organismos internacionais, 
e sua denominação genérica é “tratado”. É assim a definição de “tratado” expressa nos termos da 
Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados (1969), promulgado pelo Decreto nº 7.030/2009.145 

Na prática internacional adotam-se diversos nomes (“convenção”, “convênio”, “acordo”, 
“protocolo adicional”, etc.), sem uniformidade que permita uma classificação precisa, variando 
conforme a abrangência do objeto e o ajuste feito em cada caso pelos países.146  
  

10.2. Tratados com força de lei ordinária  

De modo geral, os tratados internacionais são elaborados em procedimento complexo:  

i) negociação pelos agentes diplomáticos (plenipotenciários); 
ii) assinatura da Presidência da República ou representante (art. 84, VII, CF)147;  
iii) aprovação (referenda/homologação), decreto legislativo do Congresso (art. 49, I, CF)148;  
iv) ratificação pelo Chefe do Poder Executivo (troca ou depósito dos instrumentos);  
v) promulgação, por decreto do Poder Executivo (art. 84, VIII, da CF)149; 
vi) publicação do decreto contendo em anexo o tratado (e prazo para vigência). 

Todo esse caminho procedimental é necessário para a incorporação e entrada em vigor dos 
tratados (e invocação de eventuais direitos pelos particulares), inclusive os relativos à integração 

                                                           
144 O art. 109, III, da CF fala em “tratado ou contrato” internacional, quando em verdade ambos são tratados, servindo a 

expressão “contrato” para identificar o chamado “tratado-contrato” (regras específicas, como em acordos comerciais), 
diferenciando-o assim do chamado “tratado-lei” ou “normativo” (com regras mais gerais e abstratas). Essa classificação, 
entretanto, não é precisa, como também alertam Accioly e Silva (ACCIOLY, Hildebrando; NASCIMENTO E SILVA, 
Geraldo Eulálio do. Manual de direito internacional público. 12ª ed., São Paulo: Saraiva, 1996, p. 21). 

145 “Artigo 2. [...] ‘tratado’ significa um acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo Direito 
Internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua 
denominação específica;”. 

146 A propósito, veja-se: ACCIOLY, Hildebrando; NASCIMENTO E SILVA, Geraldo Eulálio do. Manual de direito 
internacional público. 12ª ed., São Paulo: Saraiva, 1996, p. 21. 

147 “Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: [...] VII - manter relações com Estados estrangeiros e 
acreditar seus representantes diplomáticos;”. 

148 “Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: I – resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou 
atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.”. 

149 “Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: [...] VIII – celebrar tratados, convenções e atos 
internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;”. 
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econômica no Mercosul, como já decidiu o STF150, interpretando o alcance do art. 4º da CF.151 Não 
há aplicabilidade imediata ou um efeito direto dos tratados internacionais no Brasil. Entretanto, a 
aprovação do Congresso é, na prática, dispensada para os tratados caracterizados como simples 
acordos executivos, quando autorizados no próprio tratado principal, como instrumento derivado.152  

Quanto às hipóteses de necessidade de aprovação do Legislativo, note-se: os tratados 
internacionais são fontes formais da ordem jurídica internacional, cuja força vinculante das partes 
deriva do princípio internacional pacta sunt servanda (“os pactos devem ser cumpridos”). Mas, para 
valerem na ordem jurídica interna brasileira os tratados devem ser reconhecidos pelo Congresso, 
para então gerar efeitos inclusive em matéria tributária, com força de lei ordinária.153 Assim cumpre-
se o princípio da legalidade geral (art. 5º da CF) e o da separação dos Poderes (art. 2º, da CF).  

É em virtude da dualidade de ordens jurídicas que se exige seja o conteúdo do tratado 
incorporado ao ordenamento brasileiro por rito próprio, do qual participe o Legislativo. Para a tarefa 
foi designado o decreto legislativo do Congresso (art. 49, I, da CF)154, que assim aprova em 
definitivo o conteúdo do tratado internacional, autorizando sua incorporação ao direito brasileiro: 

“Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
I – resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.”. 
 

Assim, o Congresso realiza a referenda ou homologação (ou seja, a resolução definitiva) do 
tratado.155 Note-se que “resolver definitivamente” não significa que fica dispensada a posterior 
promulgação do tratado pela Chefia do Poder Executivo, já que é o Presidente da República que 
deve empenhar a última palavra da nação perante a ordem internacional, pois é o Chefe de Estado. 
O Congresso “resolve definitivamente” sobre tratados por meio de decreto-legislativo.  

No mesmo sentido entende o Supremo (STF, Pleno, ADI nº 1.480-3/DF-MC, Rel. Min. Celso 
de Mello, j. em 04/09/1997, DJ em 18/05/2001), que confirma a exigência de promulgação do 
tratado por decreto do Chefe do Poder Executivo (e sua publicação, junto com o ato internacional), 
para que só depois as normas convencionais possam entrar em vigor na ordem interna, com força 
de lei ordinária, inclusive sujeitas a posterior controle de constitucionalidade, por meio da análise e 
julgamento do decreto legislativo e do decreto executivo que lhes veiculam. O Supremo assim 
adere a uma visão dualista moderada, bastando o decreto legislativo, sem exigir adicionalmente 
uma lei para a introdução do tratado na ordem interna (dualismo extremado). 

                                                           
150 STF, Pleno, CR nº 8.279-AgR (Argentina), Rel. Min. Celso de Mello, j. em 17/06/1998, DJ em 10/08/2000. No caso, 

ainda não havia sido editado o decreto de promulgação do ato internacional, o que impediu a geração de seus efeitos. 
151 “Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: [...] 

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos 
da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.”. 

152 No mesmo sentido, veja-se: GRUPENMACHER, Betina Treiger. Tratados internacionais em matéria tributária e 
ordem interna. São Paulo: Dialética, 1999; REZEK, Francisco. Congresso Nacional e tratados: o regime constitucional 
de 1988. In Revista de Informação Legislativa. Ano 45, nº 179. Brasília: Senado, jul-set/2008, p. 343-363.    

153 Nesse mesmo sentido, dentre outros: CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 24ª 
ed., São Paulo: Malheiros, 2008, p. 225-233. 

154 “Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: I – resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou 
atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.” 

155 “Esta atribuição de competência sempre veio acompanhada, salvo nas Cartas de 1824 e de 1937, da exigência de 
colaboração entre Executivo e Legislativo na conclusão dos tratados internacionais.”, como nota Heleno Tôrres 
(TÔRRES, Heleno. Pluritributação internacional sobre as rendas de empresas. 2ª ed. (revista, atualizada e 
ampliada), São Paulo: RT, 2001, p. 561, nota 15). 
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10.3. Tratados com força constitucional  

 Em se tratando de direitos e garantias individuais, o art. 5º, §2º, da Constituição Federal, 
fixou regra especial, desde sua redação original, que, para alguns autores156, permitiria a recepção 
ou incorporação à Constituição, ou seja, com status constitucional, de quaisquer outros direitos 
humanos e garantias previstos em tratados internacionais, desde que incorporados ao 
ordenamento jurídico brasileiro pelo rito comum de aprovação dos tratados:  

“Art. 5º [...] 
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.”.  

 

Esse entendimento leva ao problema jurídico de aceitar-se que uma votação por rito de 
maioria simples, com mera edição de um decreto legislativo, poderia alterar ou adicionar o texto da 
Constituição, quando o próprio texto constitucional exige para qualquer emenda uma aprovação por 
3/5 do Congresso. Por isso, a interpretação do §2º do art. 5º da Constituição sempre foi polêmica.  

Mesmo no STF, os ministros esposaram posições diversas: parte deles acatou a aprovação 
por maioria simples (p. ex., o Ministro Celso de Mello no julgamento do HC nº 90.450-5/MG), 
enquanto parte entendeu que o art. 5º, §2º atribui apenas força supralegal aos tratados de direitos 
humanos, sem força constitucional (p. ex., Ministro Gilmar Mendes no RE nº 466.343/SP).  

A polêmica acabou ensejando a inclusão de um §3º no art. 5º da Constituição, por meio da 
Emenda Constitucional nº 45/2004, para fixar a regra de que apenas os tratados internacionais de 
direitos humanos votados pelo Congresso com o mesmo quórum de aprovação das emendas 
teriam valor constitucional, como espécie de emenda à Constituição.157 Veja-se, ipsis litteris: 

“§3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 
constitucionais.”. 

 

Assim sendo, o decreto legislativo aprovado com quórum de 3/5 terá status de emenda 
constitucional, e valerá assim, após promulgação. Exemplo de ato dessa natureza está no Decreto 
Legislativo nº 186/2008, que aprovou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência, que, por sua vez, foi promulgada pelo Decreto presidencial nº 6.949/2009. 

Em matéria tributária, entretanto, a polêmica dos tratados de direitos humanos não desperta 
intenso interesse prático, porque a Constituição já fixou um extenso rol de direitos fundamentais 
aos cidadãos-contribuintes; então, questões práticas estão mais na sua interpretação e aplicação. 

 

                                                           
156 LAFER, Celso. A internacionalização dos direitos humanos: constituição, racismo e relações internacionais. 

São Paulo: Manole, 2005, p. 15-18; PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 
7ª ed., São Paulo: Saraiva, 2006, p. 71-74; REZEK, Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 10ª 
ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 101-103.  

157 Luís Roberto Barroso aponta diversas funções positivas para o §3º do art. 5º, justificando sua inserção pela EC nº 
45/2004 (BARROSO, Luís Roberto. Constituição e tratados internacionais: alguns aspectos da relação entre direito 
internacional e direito interno. In Novas perspectivas do direito internacional contemporâneo (coordenação Carlos 
Alberto Menezes Direito, Antonio Augusto Cançado Trindade e Antonio Celso Alves Pereira). Rio de Janeiro: Renovar, 
2008, p. 185-208). 
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10.4. Tratados internacionais em matéria tributária 

 Os tratados internacionais e seus instrumentos conexos ou derivados criados pelo próprio 
tratado (acordos, ajustes, protocolos adicionais, convênios de execução, etc.) são importantes em 
matéria tributária principalmente em dois campos específicos de tributação, mais comuns:  

i) comércio internacional, com implicação nos impostos de importação e exportação e 
tributos conexos (IPI-importação, ICMS-importação e outros tributos aduaneiros); 

ii) renda transnacional, com implicação no imposto de renda e na contribuição social sobre o 
lucro (esta última abrangida ou não, a depender do acordo e da interpretação).158 

Existem acordos internacionais sobre previdência social, porém, não impactam as alíquotas 
ou bases de tributação das contribuições previdenciárias, e, sim, em tempo de contribuição e 
benefícios previdenciários aos trabalhadores, sem despertar interesse tributário imediato. São 
tratados aplicáveis aos trabalhadores cujas atividades/contribuições sejam em países diversos.159 

Além desses tratados, ainda dignos de menção são os acordos sobre relações diplomáticas, 
esses sim, geram efeitos tributários de isenção aos agentes diplomáticos e locais de trabalho.160 

Para regular os interesses fiscais do Brasil e de outros países em torno das aludidas 
matérias de conexão internacional, são editados tratados, comumente chamados de “convenções”, 
e seus ajustes complementares são denominados de “protocolos”. Destacam-se como esses atos: 

i) acordos aduaneiros de livre comércio ou harmonização tributária (ex.: GATT/OMC)161; 

ii) acordos ou convenções para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em 
relação aos impostos sobre a renda (e seus ajustes complementares ou protocolos);  

iii) tratados de troca de informações entre as Administrações tributárias, para viabilizar a 
fiscalização de tributos diversos, principalmente sobre a renda e capital transnacionais. 

No comércio internacional, os tratados podem servir para fixar regras de competência dos 
países, para que assim prevejam em seguida internamente a redução dos impostos de importação 
e exportação, com redução de barreiras e criação de mercados comuns em blocos econômicos 
(ex.: Mercosul). Ao mesmo tempo, esses tratados podem prever regras para que os países fixem 
tarifas externas comuns (TECs) tributando as mercadorias vindas de países de fora do bloco. Os 
tratados podem autorizar exceções às tarifas (isenção de impostos) para certos bens de interesse 
dos países que desejam importar (regime “ex-tarifário”), regras sobre a base de cálculo do imposto, 
etc., mas, note-se, são regras de competência, não instituem nem reduzem diretamente tributos. 

Os tratados internacionais também podem prever a exigência de que os países signatários 
fixem tratamento tributário equivalente entre mercadorias importadas e as nacionais, como previu, 
por exemplo, o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT). Por força disso, deverá ser isenta 

                                                           
158 Procurou-se no Brasil padronizar a interpretação pela abrangência da CSLL, mediante lei (Lei nº 13.202/2015): “Art. 

11. Para efeito de interpretação, os acordos e convenções internacionais celebrados pelo Governo da República 
Federativa do Brasil para evitar dupla tributação da renda abrangem a CSLL.”. 

159 Com base no acordo, é possível contar o tempo de contribuição nos dois países, para a aposentadoria. O Brasil 
possui acordos previdenciários com mais de 10 países, inclusive Portugal (promulgado pelo Decreto nº 1.457/1995). 

160 Nesse sentido, por exemplo, veja-se a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas (promulgada pelo Decreto 
nº 56.435/1965), em seu art. 12, ipsis litteris: “O Estado acreditante e o Chefe da Missão estão isentos de todos os 
impostos e taxas, nacionais, regionais ou municipais, sôbre os locais da Missão [...].”. 

161 General Agreement on Tariffs and Trade (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio), que inclusive deu ao acordo 
constitutivo da Organização Mundial do Comércio (OMC), um organismo internacional de efetivação de acordos. 
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de impostos aduaneiros a mercadoria importada caso haja isenção beneficiando a mercadoria 
nacional. Esse tipo de previsão acabou gerando conflitos com os Estados brasileiros em relação ao 
imposto ICMS na importação, já que a União acaba por aderir à tratado que gera na prática o efeito 
de uma isenção de imposto (ICMS) dos Estados, por suspender o efeito de normas tributárias. 

Quanto à tributação da renda transnacional, os tratados podem servir para evitar a dupla 
tributação da renda obtida por empresas multinacionais, que produzem a renda em 
estabelecimento localizado em um país (fonte da renda), mas cujos sócios-investidores estão 
localizados em outro país (residência). Isso porque, a depender da legislação interna de cada país, 
a renda obtida poderá vir a ser abusivamente tributada, duas vezes, no país da fonte e também no 
país da residência dos sócios. Assim, é importante que os países ajustem acordos para evitar essa 
dupla tributação, buscando um ponto de equilíbrio e estímulo aos investimentos produtivos, ao 
mesmo tempo em que procuram manter um certo nível de tributação/arrecadação.162  

 
10.5. A “prevalência” dos tratados (art. 98 do CTN) 

Como já visto anteriormente, as normas contidas em tratados internacionais incorporados 
no ordenamento jurídico brasileiro possuem peso jurídico de normas de lei ordinária, conforme 
entendimento do STF (ADI nº 1.480/DF-MC), salvo tratados que se encaixem no art. 5º, §§ 2º e 3º 
(tratados sobre direitos humanos, incorporados com status de direitos fundamentais). 

As normas de tratados em matéria tributária são normas de competência tributária especial, 
funcionando como normas de estrutura suspensivas de normas de comportamento. Na pirâmide 
normativa, tratados se localizam abaixo da Constituição e das leis complementares nacionais, 
embora o STF (ADI nº 1.480/DF-MC)163 tenha dado valor de lei ordinária aos tratados.  

Pode-se aceitar esse peso ordinário desde que se diga que é um status de lei ordinária 
veiculadora de normas de estrutura, por força do art. 98 do CTN, pois elas moldam os limites de 
cada jurisdição fiscal (o poder tributário de cada país) ao mesmo tempo que atingem as normas de 
comportamento internas, bloqueando-as. Eventual antinomia não se resolverá por especialidade, 
nem por cronologia, e sim por hierarquia e função. Em sentido diverso, apontando ser falsa a 
questão da hierarquia entre tratados em lei interna, vejam-se as interessantes ponderações de Luís 
Eduardo Schoueri, que defende se tratar exclusivamente de questão de competência distinta.164 

Em sendo uma limitação de competência, normas de tratados podem ser qualificadas de 
“supralegais” porque suspendem a eficácia de leis ordinárias no que colidirem. E são normas 
especiais porque aplicáveis apenas quando houver no fato tributável algum elemento de conexão 
internacional, mantendo incólume o trato tributário de todos os outros fatos. 

Como resultado dessas características das normas de tratados internacionais, o efeito que 
elas costumam gerar é o de desoneração tributária de certos fatos, evitando que o mesmo fato seja 

                                                           
162 Para um aprofundamento no tema, dentre outros: TÔRRES, Heleno. Pluritributação internacional sobre as rendas 

de empresas. 2ª ed. (revista, atualizada e ampliada), São Paulo: RT, 2001.  
163 Esse julgamento do STF não estava tratando de normas tributárias, por isso, deve ser interpretado com parcimônia 

em face do art. 98 do CTN (específico sobre o efeito de tratados para as normas tributárias). 
164 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 10ª ed., São Paulo: Saraiva, 2021, p. 112-113. Na mesma obra, vejam-

se também as interessantes considerações de Schoueri (p. 126) sobre a “máscara de Vogel” como representação 
didática da função dos tratados para evitar bitributação em relação às leis internas: “[...] Vogel ensina que os acordos de 
bitributação servem como uma máscara, colocada sobre o direito interno, tapando determinadas partes deste.”. 
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tributado exageradamente em virtude da potencial sobreposição de poderes tributários (de dois ou 
mais países), como ocorre para evitar bitributação da renda; ou harmonizando o nível de tributação 
entre países (na busca da integração econômica), como ocorre na tributação aduaneira uniforme. 

Cientes disso, cabe agora interpretar o art. 98 do Código Tributário Nacional, quando prevê:  

“Art. 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a 
legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha.”. 

 

O art. 98 do CTN está inserido na regulamentação do princípio da legalidade tributária, 
apontando a relação entre tratados e legislação ordinária interna. Porém, sua redação é 
tecnicamente equivocada porque as normas de tratados internacionais não revogam nem 
modificam a legislação interna. Elas apenas suspendem a eficácia das normas ordinárias, por força 
da limitação da competência tributária que criam, para tributos da União, Estados ou Municípios.  

Para Souto Maior Borges, trata-se de primazia de aplicabilidade, nunca de revogação.165 
Entendemos que essa preferência é na verdade um efeito suspensivo da eficácia das normas 
internas, pelos tratados. E, como já visto, não deve ser confundido com revogação, porque, uma 
vez extinta a vigência do tratado por denúncia, a legislação interna retorna seu vigor 
automaticamente, já que a causa suspensiva que lhe obstava eficácia foi retirada (tratado).166  

De outra parte, as normas de tratado vigente devem ser respeitadas pela legislação interna 
que lhes sobrevenha, porque a nova legislação tributária ordinária continuará limitada pelas 
disposições do tratado, já que estas são normas de caráter especial no sentido de atuarem na 
competência tributária, limitando a jurisdição brasileira em favor de outras jurisdições tributárias.  

Novamente alertamos que a prevalência do tratado em face de lei interna não deriva de um 
caráter de especialidade do tratado em relação à lei. Estamos com Schoueri nesse sentido:  

“Cabe mencionar que o raciocínio baseado em lex specialis, posto acatado por 
respeitável doutrina, pode ser contestado quando se aponta que, em verdade, os 
tratados não versam sobre a mesma matéria que a lei interna. Afinal, somente a lei 
interna, não o tratado, institui tributo; o tratado apenas limita o alcance da jurisdição 
[...] o tratado não fixa a alíquota, apenas a limita.”.167 

A Lei nº 8.212/1991 (com a redação dada pela Lei nº 9.876/1999) expressa esse caráter 
especial dos tratados, ao lidar com a matéria previdenciária (inclusive contribuições sociais): 

“Art. 85-A. Os tratados, convenções e outros acordos internacionais de que Estado 
estrangeiro ou organismo internacional e o Brasil sejam partes, e que versem sobre 
matéria previdenciária, serão interpretados como lei especial.”. 

Ainda sobre o art. 98 do CTN, note-se que o STF reconheceu sua constitucionalidade, 
inclusive entendendo que tratados internacionais podem ter o efeito prático de isentar tributos 
estaduais ou municipais, sem ferir o princípio federativo tributário, já que tratados são fontes 
introduzidas pela União Federal agindo como representação do Estado brasileiro. Além disso, as 
normas de tratados devem ser respeitadas pela legislação superveniente, por sua especialidade, 
não por sua pretensa hierarquia, já que para o STF, tratados possuem o peso de lei ordinária.  
                                                           
165 BORGES, José Souto Maior. Curso de direito comunitário. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 498. Entretanto, 

Souto não concorda que o primado de aplicabilidade dos tratados sobre as leis ordinárias seja uma hierarquia (p. 501). 
166 No mesmo sentido: TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 19ª ed., Rio de Janeiro: 

Renovar, 2013, p. 50. 
167 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 10ª ed., São Paulo: Saraiva, 2021, p. 124. 
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Note-se que nossa posição é levemente divergente da do STF, pois, para nós, as normas 
de tratados estão em posição supralegal sim, por serem normas de competência tributária, 
hierarquicamente superiores às normas ordinárias, mantendo-se incólumes por leis posteriores. O 
efeito dessas posições em face do art. 98 do CTN, porém, é o mesmo: a prevalência dos tratados. 
Note-se que não se trata de especialidade da norma do tratado em relação à lei interna, e, sim, 
competência distinta, que por seu poder suspensivo coloca o tratado em patamar superior à lei. 

Em virtude de tratados internacionais de comércio exterior, que buscam oferecer o mesmo 
tratamento às mercadorias estrangeiras e às nacionais (“não discriminação”, etc.), houve o efeito 
prático de uma “isenção” do ICMS-importação para diversas mercadorias importadas, assim 
equiparadas às nacionais. A isenção foi questionada pelos Estados no Judiciário, sob a alegação 
de que estaria ferindo a vedação do art. 151, III, da CF/1988 que proíbe a União Federal de instituir 
isenção de tributo estadual (isenção heterônoma).168  

O Supremo foi chamado a se manifestar, e, reiteradas vezes, decidiu que é válida a 
“isenção” de tributo estadual por meio de tratado internacional, já que não se trata de isenção 
heterônoma, e, sim, a natural especialidade do tratado em face da legislação interna.169  

 
10.6. Controle de constitucionalidade e de convencionalidade 

Os tratados estão sujeitos ao controle de constitucionalidade, não somente prévio (pelo 
Congresso Nacional), mas, também, posterior, pelo Poder Judiciário170. Ao mesmo tempo, normas 
jurídicas nacionais também ficam sujeitas ao chamado “controle de convencionalidade” pelo 
Judiciário, que é o julgamento de uma lei brasileira em face das normas previstas em tratado que 
possua status constitucional, especialmente sobre direitos humanos (art. 5º, §§ 2º e 3º, da CF). 
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