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RESUMO 

 

ROSENBLATT, Paulo. Competência regulamentar no direito tributário brasileiro: 

estratégias de flexibilização da legalidade, delegações legislativas e controle judicial, 2005. f. 

221. Dissertação de Mestrado – Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do 

Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

 

Nos Estados de Direito, há uma tendência atual de repartição da função normativa entre os 

poderes Legislativo e Executivo, diante do desprestígio da lei e das exigências de normas 

jurídicas voltadas ao imediatismo e à flexibilidade. No Brasil, existe uma forte crença na 

legalidade, na separação dos poderes e na vinculação ou subordinação do regulamento à lei. 

No entanto, a competência regulamentar em matéria tributária é amplamente exercida, sendo 

difícil a delimitação, a priori, do seu alcance, extensão e conteúdo. O princípio da legalidade 

tributária, que compreende a reserva absoluta de lei e a tipicidade, deveria vedar qualquer 

intromissão do regulamento na determinação do tributo, da penalidade tributária e da 

obrigação acessória. Porém, o modelo da legalidade tributária que efetivamente se aplica ao 

ordenamento jurídico brasileiro, principalmente diante da jurisprudência dos tribunais 

superiores, certamente não reflete a concepção original na qual foi formulada. Há ainda um 

dado alarmante sobre o tema: a utilização indiscriminada (intencional ou não) de modelos 

doutrinários e jurisprudenciais estrangeiros pelo Supremo Tribunal Federal para flexibilizar o 

princípio da legalidade, no intuito de ampliar os limites normativos da competência 

regulamentar, sem atentar para as diferenças entre os sistemas e as peculiaridades de cada 

ordenamento jurídico. Na verdade, verifica-se que o princípio da legalidade tributária se 

tornou um argumento flexível e casuístico de controle pelo Poder Judiciário sobre os limites 

da competência regulamentar em matéria tributária. 

 

 

 

 

 

Palavras-chaves: competência regulamentar, princípio dalegalidade tributária, controle 

judicial. 

 



 

ABSTRACT 

 

ROSENBLATT, Paulo. Regulatory Power in Brazil’s taxation law: strategies for legality 

flexibility, delegation of legislative power and judicial control, 2005. P. 221. Master Degree – 

Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife. 

 

In modern States, there is a tendency of division of rulemaking power between Congress and 

Government, because of the depreciation of the law, and the request for flexible and 

immediate rules. In Brazil, there is a trust in the principle of legality, in separation of the 

governmental powers, and in the straight connection of the regulations to the law. 

Notwithstanding, the regulatory power in Brazil’s taxation law is widely employed. In fact, it 

is difficult to delimit, a priori, the range, the extent and the content of this power. The 

taxation legality principle, which comprehends the absolute reserve of law, should forbid any 

intromission of regulations in determining tributes, penalties or accessory obligations. 

However, the legality model that is actually applied within Brazilian legal system, especially 

by the superior Courts, certainly, does not reflect the original conception in which this 

principle was created. There is also one alarming datum about this: the indiscriminate 

utilization (intentionally or not) of foreign doctrine and jurisprudence by the Supreme Court 

of Brazil to make the legality principle flexible, to widen the rulemaking power of 

Government, without paying attention to the differences between the systems and the special 

features of which one of them. Actually, the taxation legality principle became a flexible and 

casuistic argument of judicial control over the limits of regulatory power in taxation matters. 
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Introdução. 

 

 

A. Delimitação do tema. 

 

 

O exame do princípio constitucional da legalidade, no quadro atual do Estado 

brasileiro, deve atentar para a modificação desse postulado multissecular, com o fim de 

entender a sua aplicação, tal como formulado – e, não raro, de forma frustrada –, no presente.  

O Poder Legislativo, ao longo da história, passou por grandes transformações 

institucionais e, atualmente, discute-se o seu papel nos Estados de Direito. Isto ocorre porque, 

na estrutura constitucional contemporânea, o âmbito material de abrangência da lei não 

consegue ser acompanhado pelo formal, e o Parlamento se tornou incapaz de cobrir, com a 

velocidade e profundidade esperadas, todos os assuntos que requerem tratamento legislativo. 

Enquanto isso, do Poder Executivo passou-se a exigir o atendimento de uma série de 

demandas sociais atribuídas ao Estado, a partir do século XX, o que representou uma 

profunda transformação do paradigma do liberalismo, no qual há prevalência da proteção aos 

direitos individuais e a abstenção estatal nas áreas econômica e social. O novo papel do 

Estado caracteriza-se pelo intervencionismo na economia e em prestações sociais positivas1. 

A chamada cláusula da liberdade e da propriedade, que constituía a linha divisória do 

que era direito e, portanto, exigia a iniciativa do Parlamento, e o que era questão interna da 

Administração Pública, a ser tratada por outros atos, separava o âmbito normativo da lei e do 

regulamento. 

                                                 
1 Sobre as formas de intervenção do Estado no domínio econômico, cf. GRAU, Eros Roberto. A ordem 
econômica na Constituição de 1988, 4a ed, Malheiros: São Paulo, 2002, p. 139. 
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A evolução do direito público obrigou uma revisão da aludida cláusula: a lei expandiu o 

seu âmbito de abrangência, mas passou a conviver com um número maior de normas de 

origem não parlamentar, modificando profundamente a concepção clássica de fonte única de 

legitimidade democrática2. 

Em alguns Estados, como a França, essa tendência refletiu na repartição da atividade 

normativa entre o Parlamento e o Executivo, inclusive com a previsão de competências 

concorrentes entre eles, ou mesmo de campos de reservas normativas de cada poder, com a 

exclusão dos demais. Trata-se, pois, de um novo entendimento da legalidade, surgido da crise 

da lei, com a modificação estrutural de parâmetros constitucionais históricos. 

No Brasil, contudo, o princípio da legalidade foi erigido como coluna vertebral do 

sistema jurídico e, apesar da atual repartição de poderes consagrar competência normativa do 

Poder Executivo, não houve modificação constitucional substancial no que tange à expedição 

de regulamentos, ou quanto à relação internormativa entre a lei e o regulamento. 

Nesse contexto, é fundamental para o direito público moderno estabelecer a posição 

constitucional do Poder Executivo, o âmbito da reserva legal, a forma de vinculação ou 

subordinação da Administração Pública à legalidade e, especificamente, a extensão da sua 

competência normativa primária e secundária. 

A presente dissertação tem por objeto saber em que termos, no Brasil, a lei tem 

prevalência sobre o regulamento, na configuração e definição dos critérios utilizados pela 

Administração Tributária no exercício da sua competência regulamentar. Trata-se de 

determinar até que ponto o postulado da legalidade guarda atualmente as idéias originais tal 

como historicamente concebido, verificando-se a compatibilidade das normas jurídicas 

expedidas pela Administração Tributária com o sistema jurídico vigente. 

                                                 
2 MONCADA, Luís S. Cabral de. Lei e regulamento. Coimbra: Coimbra Editora, 2002, p. 14-19. 
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O tema central deste trabalho, então, é a competência regulamentar no direito tributário 

brasileiro e a sua relação com o princípio constitucional da legalidade3. A relação lei-

regulamento depende do texto constitucional em que está inserida. Portanto, o presente 

trabalho se preocupa com o regulamento no direito brasileiro e não com o regulamento 

enquanto instituto jurídico comum a todos os ordenamentos jurídicos, não obstante a 

constante incursão no direito comparado. 

O estudo cuida da relação entre legalidade e Administração, ou melhor, entre a lei e o 

regulamento. Porém, esta não se confunde com as relações entre o direito e a lei, ou entre o 

Estado e o direito, que são problemas de legitimidade da norma jurídica e do Estado4, dos 

quais o presente trabalho não se ocupa, mas antes os toma como dados pressupostos. 

Em última análise, a dissertação se debruça sobre o grau de vinculação da 

Administração Pública à legalidade, e busca refletir sobre o modo como efetivamente se 

processa essa subordinação do ponto de vista da coerência e unidade interna do ordenamento 

jurídico vigente5. 

Cumpre destacar que a competência regulamentar envolve outros temas jurídicos 

complexos, dentre os quais, a separação dos poderes, as fontes do direito, a hierarquia das 

normas, os direitos e garantias individuais, os princípios constitucionais tributários, e os 

aspectos da hipótese de incidência tributária. 

Ainda que esta dissertação se preocupe, acima de tudo, com os regulamentos 

diretamente relacionados à instituição e majoração de tributos, também são objeto de reflexão 

os que tratam das penalidades tributárias – as quais, junto com os tributos, compõem as 

                                                 
3 “A exata e cabal compreensão do princípio da legalidade, em todas as suas exigências, no nosso sistema 
constitucional, marcadamente republicano, melhor se fixa se examinado esse básico princípio (legalidade) em 
confronto com a competência regulamentar do Presidente da República”. ATALIBA, Geraldo. República e 
Constituição. 2a ed., 3a tiragem, atualizada por Rosolea Folgosi. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 132. 
4 MONCADA, Luís S. Cabral de. Lei e regulamento. Coimbra: Coimbra Editora, 2002, p. 7. 
5 Sobre esse assunto no direito administrativo português, cf. OTERO, Paulo. Legalidade e administração 
pública. O sentido da vinculação administrativa à juridicidade. Coimbra: Almedina, 2003, p. 15-7. 
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obrigações principais –, e as obrigações tributárias acessórias (artigo 113 do Código 

Tributário Nacional vigente). 

Embora bastante conhecido da doutrina6 e dos tribunais brasileiros, o assunto escolhido, 

lei e regulamento, é ainda bastante controverso, principalmente por ser a delimitação do 

alcance e do conteúdo do princípio da legalidade uma das questões nodais do direito tributário 

brasileiro. 

 

 

B. Método 

 

 

O assunto é trabalhado, na presente dissertação, por meio da análise da 

Constituição Federal, do Código Tributário Nacional e da legislação tributária, bem como de 

um intenso estudo crítico da doutrina brasileira e da jurisprudência dos tribunais superiores. 

A Carta da República é o ponto de partida e norte de toda a discussão, sobretudo 

quanto à: (i) previsão dos princípios da legalidade, separação dos poderes, preferência da lei e 

da reserva legal; (ii) repartição constitucional de competências, notadamente a normativa; e 

especificamente, (iii) configuração da competência regulamentar. 

A doutrina nacional, em direito administrativo, tributário e constitucional, é 

estudada exaustivamente, sem desprezo a qualquer corrente, mas ressaltando-se as principais 

contribuições teóricas de cada autor sobre o assunto. 

                                                 
6 Sacha Calmon Navarro Coêlho acredita que a quantidade e a qualidade de estudos sobre o princípio da 
legalidade da tributação, no Brasil, decorre do longo período ditatorial atravessado pelo país. Curso de Direito 
Tributário Brasileiro. 6ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 208. 
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Nesse contexto, são analisados as normas constitucionais e o arcabouço teórico 

formulado para explicar os conceitos, dirimir a equivocidade de determinadas expressões, 

classificar os institutos, e as limitações propostas à competência regulamentar. 

A doutrina estrangeira é utilizada, por um lado, para apresentar a experiência de outros 

países e compará-la com a do Brasil, demonstrando que existem outras formas de tratar a 

questão diferentes do modelo aqui adotado. Isto porque não há uma concepção única ou um 

dogma universal de legalidade, separação dos poderes e, sobretudo, de delimitação do 

exercício pelo Poder Executivo de competência regulamentar. 

Por outro lado, o estudo de direito comparado é necessário para demonstrar equívocos 

incorridos quando da utilização (intencional ou não) de modelos estranhos no sistema jurídico 

pátrio, como forma de fomentar a ampliação de competências constitucionais do Poder 

Executivo. Além disso, a forma utilizada por autores estrangeiros para tratar este assunto – o 

que jamais exclui a doutrina nacional –, inspira o método, o plano de pesquisa e a sistemática 

de delimitação do tema e ordenação dos pontos discutidos empregados no presente trabalho. 

Quanto à jurisprudência, ela é extremamente valorizada na presente dissertação. 

São analisadas aqui as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo 

Tribunal Federal, os quais, em única ou última instância, julgam as questões relativas ao 

exercício da competência regulamentar no âmbito do direito tributário. 

Os conceitos doutrinários são confrontados, então, com a aplicação que lhes é 

dada pelo STJ e STF, buscando-se uma significação prática para eles. Trata-se, portanto, de 

uma investigação das relações entre as normas gerais (leis e regulamentos) e as normas 

individuais (decisões judiciais) correspondentes. 

Essas decisões ora são utilizadas para corroborar as posições adotadas no presente 

estudo, ora para criticar determinados entendimentos dos tribunais superiores, reconhecendo, 
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contudo, a relevância da orientação das referidas cortes para a concretização do princípio da 

legalidade e a delimitação da competência regulamentar no direito brasileiro. 

Ainda que parte da pesquisa se ocupe de casos específicos, as decisões dos 

tribunais superiores têm grande significação para o direito tributário e, não raro, tornam-se 

orientações gerais para casos futuros, ao examinar e restringir o significado de normas 

abstratas constitucionais, legais ou regulamentares. Isto porque cabe a esses Tribunais a 

interpretação da Constituição e das leis, e não simplesmente decidir conflitos de interesse. 

Do contrário, a investigação desses julgados serve, pelo menos, para demonstrar, 

em algumas hipóteses, o casuísmo e o desapego, pelas Cortes maiores, à coerência de sua 

própria jurisprudência. 

A decisão judicial é hoje objeto de inúmeros estudos jurídicos, não apenas como 

argumento de autoridade em trabalhos eminentemente dogmáticos, mas também em pesquisas 

de teoria geral do direito e sociologia jurídica. Enquanto nos primeiros, a jurisprudência é 

utilizada para fortalecer a tese defendida, nessas a própria decisão é visualizada do ponto de 

vista da legitimidade, estrutura argumentativa, fundamentação e motivação. 

A desconstrução do discurso jurídico, especialmente o judicial, permite que sejam 

revelados os efetivos fundamentos da decisão, e demonstrar, no âmbito do direito tributário, 

como a política, a economia e a ideologia interferem no âmbito jurídico, o que, em certa 

extensão, compromete a legitimidade da decisão no caso concreto7. 

Entende-se que uma reflexão sobre o sistema jurídico apenas apoiado sob o ponto 

de vista dogmático, isto é, baseado apenas na interpretação da legislação e na compilação e 

crítica da doutrina, é incapaz de descrever a realidade do direito, sendo de suma relevância o 

                                                 
7 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 
2002, p. 261-83. 
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mergulho nas decisões do Poder Judiciário, principalmente a da Corte Constitucional, como 

costumam fazer doutrinadores de outros países. 

Trata-se de uma investigação que busca explicar e construir o direito tributário na 

prática, na medida em que tenta encontrar os argumentos jurídicos na fundamentação das 

principais decisões dos tribunais superiores. 

 

 

C. Objeto da pesquisa. 

 

 

Se no Estado Liberal, a liberdade individual e seus limites eram a pauta dos 

debates; e se no chamado Welfare State, a tônica foi a intervenção estatal no domínio social e 

econômico e seus limites; no atual estágio do direito público, tem-se o ícone da 

governabilidade. A liberdade e a igualdade, assim, cederam espaço para discussões relativas à 

eficiência administrativa8. 

Nesse sentido, as fórmulas abstratas da lei já não trazem respostas para todas as 

demandas. Daí porque se fala em questões como desconstitucionalização, deslegalização ou 

delegificação, e desregulamentação, como um sinal do crescente desprestígio da lei. A 

segurança jurídica, então, tem travado um embate com as exigências da velocidade, do 

imediatismo, e das forças políticas e econômicas.  

Este novo paradigma jurídico, que se preocupa mais com a solução dos casos 

concretos, por meio da “melhor” decisão – entendida esta, paradoxalmente, como a dotada de 

                                                 
8 BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasileiro (Pós-
modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). In Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ - Centro de 
Atualização Jurídica, v. I, nº. 6, setembro, 2001. Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br>. Acesso 
em: 02.04.2005. 
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eficiência e rapidez –, é o que norteia a presente dissertação, principalmente porque o direito 

tributário, desde o liberalismo, é amparado por amarras legais, em defesa das cláusulas da 

liberdade e do patrimônio. 

Interessa ao presente trabalho o tratamento dado pelo Superior Tribunal de Justiça 

e o Supremo Tribunal Federal à competência regulamentar em matéria tributária, diante desse 

contexto de governabilidade. 

Da análise crítica da jurisprudência surgiram os três principais questionamentos 

que compõem este trabalho. O primeiro é relativo aos limites normativos dos regulamentos 

tributários, diante de decisões proferidas pelos tribunais superiores que flexibilizam o 

princípio da legalidade no caso concreto. A partir dessa orientação jurisprudencial, é possível, 

inclusive, falar em uma “administrativização” do direito tributário, em virtude da ampliação 

do campo normativo do Poder Executivo. 

O segundo se originou da admissão pelo STF, em mais de um julgado, de 

delegações legislativas pelo Congresso Nacional ao Poder Executivo para expedir normas 

tributárias, por meio de decretos regulamentares. As decisões estudadas chamaram a atenção 

pela referência a modelos doutrinários e jurisprudenciais estrangeiros, especificamente a 

precedentes da Suprema Corte norte-americana, olvidando-se a cláusula constitucional de 

indelegabilidade e o pensamento jurídico dominante na doutrina brasileira sobre o assunto. 

E o terceiro questionamento teve por escopo um acórdão do STF9 em que se 

tratou de uma figura até então desconhecida do direito tributário brasileiro: a 

“deslegalização”. Trata-se de uma forma de delegação legislativa qualificada, na qual há 

transferência por completo de competência normativa do Parlamento ao Poder Executivo para 

disciplinar determinadas matérias, e inclusive revogar dispositivos legais anteriores sobre o 

                                                 
9 Recurso Extraordinário nº 140.669/PE, Tribunal Pleno, Relator Ministro Ilmar Galvão, Diário da Justiça de 
18.05.2001, p. 86, decisão por maioria de votos. 
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assunto. Nesse caso, a lei deslegalizadora não precisa sequer penetrar na matéria de que cuida, 

bastando-lhe autorizar que outras fontes normativas não parlamentares o façam em seu lugar. 

Embora a doutrina do direito administrativo10, no Brasil, já tenha se debruçado 

sobre essa figura, especialmente quando opina sobre a competência normativa das agências 

reguladoras, em direito tributário a questão é nova e ainda mais controversa. Na decisão 

estudada, o Supremo Tribunal Federal utilizou como base da fundamentação jurídica a 

doutrina portuguesa da delegificação11. 

Não se pretende aqui formular uma regra geral quanto aos limites e ao alcance da 

competência regulamentar, mas colacionar e criticar as balizas apresentadas pela doutrina e 

jurisprudência, verificando a existência de posições firmes e consistentes ou, ao contrário, de 

incongruências ou contradições no modelo seguido. 

Toma-se como dado pressuposto que o aplicador do direito não é um autômato, 

dado que não restringe sua atuação a ajustar literalmente ao caso concreto a disposição 

normativa12, e que a decisão final é o resultado de uma série determinável ou não de fatores 

dogmáticos e extradogmáticos. Do mesmo modo, admite-se que o princípio da legalidade, 

enquanto norma e diretriz, não pode ser equacionado matematicamente13. 

A forma adotada para trabalhar o assunto, portanto, consiste numa abordagem que 

procura demonstrar que, para a obtenção da definição e extensão da competência 

regulamentar em matéria tributária, não é suficiente apenas a compilação de doutrina, mas o 

                                                 
10 A teoria da delegificação ou deslegalização tem origem na experiência européia, e foi importada para a 
doutrina brasileira por Diogo Figueiredo Moreira Neto (Direito regulatório. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 
124), inspirado, principalmente, em Eduardo Garcia de Enterria (Legislación delegada, potestad reglamentaria y 
control judicial. 3ª ed., Madrid: Editorial Civitas, 1998). 
11 Cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 3a ed. Coimbra: 
Almedina, 1999, p. 927. 
12 HORVATH, Estevão. O Princípio do não-confisco no direito tributário. São Paulo: Dialética, 2002. p. 9-10. 
13 ROSENBLATT, Paulo. O princípio da legalidade tributária a partir de um estudo crítico ao pensamento 
jurídico dogmático. Revista Idéia Nova, ano 2, n. 2, jan./jul., Recife: UFPE, 2004, p. 175-191. 
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exame dos casos concretos em que o problema for encontrado, e especialmente quando estes 

foram submetidos às mais altas cortes judiciárias do país. 

Não há como determinar aprioristicamente, criando uma fórmula abstrata e 

genérica, os elementos que podem ser objeto de regulamento. Somente diante do caso 

concreto, repita-se, poder-se-á apreciar se a regulamentação implicou em criação ou 

majoração de tributo, se houve ferimento aos princípios constitucionais tributários, ou mesmo 

limitações aos direitos legalmente previstos em prejuízo dos administrados (contribuintes). 

Diante disso, percebe-se que a temática da competência regulamentar e a sua atual 

compreensão e aplicação no direito brasileiro é muito importante, ressaltando-se que a sua 

abordagem não foi esgotada pela doutrina, principalmente em virtude das novas tendências do 

direito público, inclusive no que se refere à adoção equivocada de modelos estrangeiros. 

No final do trabalho, discutir-se-á também o problema do controle dos 

regulamentos no Brasil, principalmente o realizado pelo Poder Judiciário. Nesse ponto, o 

estudo não se restringe ao âmbito puramente dogmático, mas tem por escopo a decisão 

judicial quanto a sua motivação, notadamente no que concerne aos elementos de persuasão 

(racional ou não) do Juiz. 

Nesse contexto, discutir-se-á a influência política e econômica na posição 

assumida pelo Supremo Tribunal Federal, no exercício da jurisdição constitucional, em face 

dos regulamentos expedidos pelo Poder Executivo em matéria tributária. 

O presente estudo, então, pretende localizar a linha divisória entre o real e efetivo 

do fictício ou ilusório na subordinação da Administração tributária à legalidade, buscando-se 

demonstrar o quanto a aludida vinculação é imperfeita e incompleta, com o fim de aferir o 

grau de concretização do princípio da legalidade no Estado brasileiro. 

A perspectiva ora abordada não é a investigação tradicional sobre os 

regulamentos, mas tem o propósito de refletir o verdadeiro relacionamento entre a 
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Administração e a legalidade, em matéria tributária, procurando desmistificar os dogmas 

sobre a legalidade tributária que são repetidos de forma mecânica pelos juristas deste país.  

Busca-se saber em que medida o modelo da legalidade tributária efetivamente se 

aplica ao ordenamento jurídico brasileiro vigente e, em última análise, refletir sobre a idéia de 

sistema constitucional tributário e a aplicação do pensamento sistêmico no direito tributário 

diante da coerência interna do ordenamento jurídico. 

A hipótese do presente trabalho, portanto, é de que os limites da competência 

regulamentar em matéria tributária, embora amplamente utilizados como base das decisões, 

não são claros e definidos, sendo o princípio da estrita legalidade empregado, em cada caso 

concreto, como argumento de controle dos regulamentos tributários pelo Poder Judiciário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



1. A legalidade e a separação dos poderes como princípios idealizadores do Estado. 
 

 

1.1. Do consentimento ou auto-imposição ao princípio da legalidade tributária. 

 

 

A adequada compreensão do princípio da legalidade importa em destacar os seus 

momentos ou eventos históricos fundamentais1, para que se possa verificar, no presente, qual 

a herança e o papel desse princípio no atual pensamento jurídico. Os três principais momentos 

são os do Estado Absoluto, Liberal e Social2. 

A origem desse princípio remonta à idéia de consentimento, autotributação ou 

auto-imposição dos impostos, pelos contribuintes, no Estado Absoluto medieval. A Carta 

Magna da Inglaterra, de 1215, é apontada como o marco histórico da limitação da instituição 

irrestrita de impostos pelo Rei com a exigência de aprovação prévia e periódica pelo 

Parlamento (nullum tributum sine lege). 

Na Inglaterra, posteriormente, o mesmo princípio do consentimento foi 

confirmado no artigo 1º do Petition of Rights, de 1628, e no § 4º do Bill of Rights, de 1689, 

por meio dos quais foi sendo consolidado o papel do Parlamento na autorização para a 

imposição de impostos e demais prestações pessoais de caráter pecuniário. 

Aos poucos, essa idéia foi sendo reconhecida por toda a Europa e, ao final do 

século XIX, já se encontrava arraigada nos povos europeus o sentimento de que os impostos, 

                                                 
1 Para uma visão detalhada da história do princípio da legalidade, inclusive anterior à Carta Magna, tida como 
marco inicial da legalidade, cf. UCKMAR, Victor. Princípios comuns de direito constitucional tributário. 2a ed. 
Tradução e notas de Marco Aurélio Greco. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 21-39.  
2 SALDANHA, Nelson. O Estado moderno e a separação dos poderes. São Paulo: Saraiva, 1987, p. 5. 
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por afetarem a liberdade e a propriedade pessoal, deveriam ser criados mediante o 

consentimento dos seus destinatários3. 

Contudo, essas limitações referiam-se aos ônus feudais, que pouco ou nada tem 

em comum com os impostos da Era Moderna4. De qualquer modo, o princípio rudimentar do 

consentimento foi, aos poucos, transformando-se no princípio da legalidade, ao tempo em que 

se formou a burguesia européia e as suas aspirações de proteção à propriedade privada, 

liberdade e poder político. 

Surgida em função da tributação, ao longo dos séculos a legalidade se 

universalizou como instrumento de proteção dos indivíduos ao arbítrio estatal5. É assim que 

nascem as idéias liberais como bandeira de participação política do Estado burguês, a 

expressão mais significativa do princípio da segurança jurídica6. 

A Revolução Francesa de 1789 teve entre as suas bandeiras a legalidade, inclusive 

pelo descontentamento do povo com a opressão fiscal. E na Declaração de Direitos, do 

Congresso da Filadélfia, de 1787, defendeu-se a representação parlamentar como supedâneo 

para a cobrança de tributos (no taxation without representation)7. 

Esses marcos, que constituem o segundo momento histórico fundamental da 

formulação do princípio da legalidade, o conduziram a um dos basilares do direito 

constitucional. O iluminismo ofereceu a base das revoluções burguesas e as condições para a 

superação da sociedade feudal, e levou à formulação teórica desse princípio. Ele foi difundido 

                                                 
3 “O Parlamento é, em larga medida, uma instituição resultante da existência dos impostos e da correspondente 
necessidade do seu consentimento”. NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos. Coimbra: 
Almedina, 1998, p. 321-2. 
4 UCKMAR, Victor. Princípios comuns de direito constitucional tributário. 2a ed. Tradução e notas de Marco 
Aurélio Greco. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 25.  
5 TORRES, Ricardo Lobo: Curso de direito financeiro e tributário. 5ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 147-
55. 
6 DERZI, Mizabel de Abreu Machado, em nota atualizadora a BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais 
ao poder de tributar. 7a ed., revista e complementada à luz da CF/88, Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 51. 
7 ROSA JR., Luiz Emygdio F. da. Manual de direito financeiro e direito tributário. 13ª ed., Rio de Janeiro: 
Renovar, 1999, p. 73-111. 
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gradualmente entre as nações ocidentais e, posteriormente, restou positivado nas 

Constituições dos Estados de Direito modernos8, inclusive no Brasil9. 

A lei, por seus critérios de generalidade, abstração e impessoalidade, passa a ser 

vista como a fórmula de realização da liberdade e da propriedade, e a legalidade congregou 

em si o duplo sentido de limite formal (procedimento) e limite material (respeito aos direitos 

fundamentais)10, que seriam suficientes para garantir o ideal de segurança jurídica. O século 

XIX é marcado, assim, pela sacralização da lei, que era a expressão do Legislativo, o único a 

manifestar a vontade da nação. 

Desta forma, o princípio da legalidade se torna a premissa indispensável à 

concepção do Estado de Direito, e que garante aos indivíduos que qualquer restrição à 

liberdade fica adstrita a hipóteses previamente estabelecidas no instrumento legal. A lei 

escrita garante, assim, a estabilidade das normas, que devem ser instituídas pela via 

deliberativa, e também o seu conhecimento por seus destinatários. 

A legalidade surge em torno de três ideais: “(i) a lei é a expressão racional de uma 

vontade geral; (ii) o poder executivo encontra na lei o critério de decisão; (iii) o respeito pela 

lei comporta uma função garantística da liberdade, pois esta consiste em fazer aquilo que 

aquela permite”11. 

A concepção norte-americana do rule of law (governo das leis, não dos homens) 

inspira o Estado de Direito, que reúne as características de subordinação à lei e de submissão 

                                                 
8 Victor Uckmar transcreve dispositivos de Constituições de dezenas de países para demonstrar ser hoje a 
legalidade um princípio comum de direito constitucional tributário. Princípios comuns de direito constitucional 
tributário. 2a ed. Tradução e notas de Marco Aurélio Greco. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 34-9. 
9 A Constituição de 1824, embora não contivesse referência expressa à lei, estabeleceu a tributação de 
competência do Poder Legislativo, no seu art. 71, que assim rezava: “Todas as contribuições diretas (...) serão 
anualmente estabelecidas pela Assembléia”. 
10 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos. Coimbra: Almedina, 1998, p. 332. 
11 OTERO, Paulo. Legalidade e administração pública. O sentido da vinculação administrativa à juridicidade. 
Coimbra: Almedina, 2003, p. 51. 
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à jurisdição. Esses são os padrões do constitucionalismo moderno, afirmados no ideário das 

revoluções liberais, dentre os quais, a legalidade e a separação dos poderes12. 

No Estado Social (Welfare State), considerado o terceiro momento essencial para 

a compreensão da legalidade, a lei deixa de ser uma forma de revelação do direito justo e 

expressão da “vontade geral”, para ser o vetor da ação interventora e conformadora do Estado 

na sociedade. 

Diante desse novo paradigma, o ente estatal passou a assumir funções outras que 

não apenas as prestações negativas (proteção dos direito individuais), mas também positivas, 

consubstanciadas numa nova geração de direitos relativos a um agir do Estado no tocante à 

saúde, trabalho, educação etc. 

Nesse contexto é que a legalidade deixa de constituir a garantia de produção de 

um direito tributário igualitário e justo decorrente do consentimento dos contribuintes, e a lei 

começa a ser reconhecida como instrumento de força política e forma de garantir interesses de 

grupos sociais organizados. No Estado moderno, o princípio da legalidade perdeu o cunho de 

autotributação e adquiriu um caráter meramente formal, traduzido na concepção de que cabe 

apenas à lei, emanada do Poder Legislativo, instituir ou majorar tributo13. 

O princípio da autotributação medieval possui um sentido e um alcance bem 

diferentes dos do atual princípio da legalidade fiscal. As razões dessas diferenças são que, 

hodiernamente, os representantes dos contribuintes têm mandato; o consentimento passa a ser 

mediatizado pela lei, que possui legitimidade democrática; e esse consentimento de cobrança 

de impostos tem caráter permanente, enquanto vigorar a lei14. 

                                                 
12 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 2a ed., 3a tiragem, atualizada por Rosolea Folgosi. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2004, p. 120-1. 
13 LACOMBE, Américo Masset. Princípios constitucionais tributários. 2a ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 53. 
14 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos. Coimbra: Almedina, 1998, p. 325-30. 
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Embora a autotributação ainda seja invocada como suporte do princípio da 

legalidade, sob o argumento da superioridade democrática ou representativa do Parlamento 

em face do Governo, modernamente, o seu sentido passa a ser o de que o tributo deve ser 

cobrado segundo normas objetivamente postas, de maneira a garantir a segurança nas relações 

entre o Estado e os contribuintes. 

 

 

1.2. A tripartição do poder e as funções estatais. 

 

 

A compreensão adequada do conteúdo, sentido e alcance do princípio da 

legalidade depende do estudo da separação dos poderes, o qual, no constitucionalismo 

brasileiro, é consagrado como princípio fundamental do sistema jurídico15. 

A expressão tripartição do poder foi cunhada para dar unidade a uma pluralidade 

de concepções teóricas que têm em comum a idéia de desconcentração e equilíbrio do poder 

estatal pela distribuição de funções específicas a órgãos distintos e autônomos (Legislativo, 

Executivo e Judiciário), e de um sistema de controles recíprocos (checks and balances). 

A sistematização dessa teoria remonta à Antigüidade, e tem como precursor 

Aristóteles16, que defendeu um governo dividido em três partes, embora sem uma distinção 

rígida de funções. Essa doutrina foi muito posteriormente retomada por John Locke17, que, ao 

observar a experiência política inglesa, tratou de três poderes, aos quais denominou 

                                                 
15 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 2a ed. 3a tiragem. Atualizada por Rosolea Folgosi. São Paulo: 
Malheiros, 2004, p. 123. 
16 ARISTÓTELES. Política. Tradução de Torrieri Guimarães, São Paulo: Martin Claret, 2004, p. 199-209. 
17 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo: ensaio relativo à verdadeira origem, extensão e objetivo do 
governo civil. Tradução de Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 2005, p. 98-108. 
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legislativo, executivo e federativo, este último compreendendo o direito de declarar guerras e 

promover a paz. Ele atentou para o perigo de confiar a execução das leis àqueles a quem 

incumbe de elaborá-las, mas não se preocupou com o Poder Judiciário.  

É com Montesquieu18 que a doutrina da separação dos poderes vai consolidar-se, 

tendo sua formulação teórica sido associada ao constitucionalismo moderno, como um 

princípio impostergável das liberdades individual e pública19, a ponto da Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão (1789) dispor, em seu artigo XVI, que “toda sociedade na 

qual a garantia dos direitos não está assegurada, nem a separação dos poderes determinada, 

não tem Constituição”. 

A partir daí, a separação dos poderes se tornou um dogma dos Estados modernos, 

como forma de submeter o poder do Estado à Constituição. O Brasil, sob influência do 

pensamento francês, adotou esse princípio na Constituição imperial de 182420, repetindo-o nas 

que lhe sucederam. 

Em todos os Estados constitucionais, contudo, a incorporação desse princípio não 

foi uniforme, não havendo que se falar em uma unidade de concepção teórica e 

principiológica, mas uma pluralidade de alternativas institucionais adaptável a contextos 

históricos e políticos diferentes21. Trata-se de um postulado historicamente determinado. 

Elaborada no século XVIII, e a despeito de todas as transformações que 

acometeram o Estado ao longo do tempo, a teoria da separação dos poderes se afirmou como 

                                                 
18 MONTESQUIEU, Charles Louis de. Do espírito das leis. Tradução de Jean Melville. São Paulo: Martin 
Claret, 2004, p. 165-175. 
19 MENEZES, Aderson de. Teoria geral do Estado. Atualizado por José Lindoso. Rio de Janeiro: Forense, 1996, 
p. 245-250. 
20 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade legislativa do poder executivo. 2a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000, p. 24-29. 
21 PESSOA, Robertônio Santos. Administração e regulação. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 3-4. 



 27 

critério estruturante de sua organização jurídico-política e assim permanece até os presentes 

dias22. 

O significado da separação dos poderes, não raro, é desvirtuado para divisão de 

poderes, considerando-se que o poder do Estado é uno e indivisível. Em sua concepção 

original, não lhe foi atribuído uma repartição cerrada de funções, tendo a doutrina americana 

formulado o sistema dos freios e contrapesos (checks and balances) para permitir o controle 

do exercício das funções estatais de um poder pelos outros. 

Observa-se, então, que se criou um mito em torno da separação dos poderes23. Na 

prática, verifica-se que se trata de um princípio meramente formalista, havendo uma intensa 

interpenetração entre os diferentes órgãos, e o exercício de funções típicas de um poder pelos 

demais. 

Ao lado disso, sendo um princípio formulado dentro do liberalismo clássico, com 

acentuadas injustiças e desigualdades, a separação dos poderes não é capaz de assegurar a 

liberdade dos indivíduos ou mesmo a realização dos ideais democráticos24. 

Em todo caso, a tripartição do poder e a distribuição de funções é a forma que, no 

presente, atende a proteção dos direitos pessoais em geral, e dos contribuintes em particular. 

Isto ocorre sobremaneira em matéria tributária, posto que “el Estado reviste la triple calidad 

de creador unilateral de la obligación de pago del tributo, de acreedor de esa obligación y de 

juez em caso de controversia”25. 

 

                                                 
22 PESSOA, Robertônio Santos. Administração e regulação. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 4. 
23 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade legislativa do poder executivo. 2a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000, p. 24. No mesmo sentido, GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. São Paulo: 
Malheiros, 2003, p. 225. 
24 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 181-7. 
25 “O Estado reveste a tripla qualidade de criador unilateral da obrigação de pagamento do tributo, de credor 
dessa obrigação e de juiz em caso de controvérsia”. FACIO, Carlos Peirano; WHITELAW, Jame A. Protección 
constitucional de los contribuyentes en Uruguay. In: Protección constitucional de los contribuyentes. 
Organizado por Rubens O. Asorey. Madri: Marcial Pons, 2000, p. 71. Tradução do Autor. 
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1.3. A crise da lei e a proliferação de normas de origem não parlamentar. 

 

 

O que se entende hoje por legalidade, lei, regulamentos e competência 

regulamentar é o resultado de uma luta secular pela conquista da hegemonia da produção 

normativa entre o Executivo e o Parlamento, desde a Idade Média. Apenas a partir do século 

XIII, quando o direito passou a ser objeto de um processo de criação consciente e sistemático, 

é que surgiu a necessidade de conformação teórica das diferentes espécies normativas26. 

Nos regimes constitucionais modernos, houve uma erosão do mito da perfeição da 

lei27. Nesse sentido, ela deixou de ocupar o pedestal da justiça, da razão e da expressão da 

vontade geral que se propagou durante séculos, e passou a ser compreendida como o resultado 

de interesses pulverizados em uma vontade política da maioria, que é mutável e cambiante. A 

unanimidade, assim, é uma utopia e a lei “passa a ser menos uma limitação ao poder do que 

um instrumento desse poder, o instrumento de uma política”28. 

Originariamente concebida como limite à atividade estatal, a legalidade implicava 

também que todos os elementos decisórios, procedimentais, requisitos e efeitos do ato 

Administrativo deveriam estar expressamente previstos em norma legal. A experiência dos 

Estados constitucionais demonstra, porém, que este princípio adquiriu um significado diverso, 

                                                 
26 PASTOR, Juan Alfonso Santamaría. Principios de derecho administrativo. 4ª ed., v. I, Madri: Ramón Areces, 
2002, p. 308. 
27 “O mito liberal de divinização da perfeição da lei foi objecto de uma progressiva erosão durante o século XX, 
encontrando-se hoje desmistificado: não se pode negar autonomia à função administrativa, nem deixar de 
reconhecer a impregnação da legalidade administrativa de uma dimensão constitucional que, sem prejuízo da 
imperfeição intrínseca da lei, se encontra eivada de uma conflitualidade de interesses contraditórios”. OTERO, 
Paulo. Legalidade e administração pública. O sentido da vinculação administrativa à juridicidade. Coimbra: 
Almedina, 2003, p. 198. 
28 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo. 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 79. 
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deixando de ser regra de conteúdo da atuação administrativa para ser regra de imposição de 

limites29. 

O princípio da legalidade, em última análise, consagra o monopólio da produção 

normativa pelo Estado Moderno, e reflete o postulado de proibição do non liquet, que 

significa a obrigatoriedade de argumentar sobre bases preestabelecidas, como forma de dotar 

de unidade o ordenamento jurídico30. 

Na teoria constitucional, a lei é materialmente vazia e caracterizada apenas pelo 

aspecto formal, isto é, não é reconhecida por um conteúdo próprio, mas pela forma, 

procedimento e força jurídica31. 

A legalidade, deste modo, conduziu a uma neutralidade axiológica do direito, uma 

vez que ao formalismo importa apenas a manifestação do Poder Legislativo, qualquer que seja 

ela, mas desde que adequada à Constituição, esta também manifestação do Poder Legislativo 

(qualificado como “Poder Constituinte”)32. Significa dizer que o princípio da legalidade 

estabelece que critérios pré-fixados devem ser respeitados para que determinado ato seja 

reconhecido como lei33. 

A abertura material e a ausência de predeterminação da lei, porém, não significam 

que ela pode transportar qualquer conteúdo, na medida em que é necessária uma adequação à 

Constituição, especialmente aos preceitos garantidores de direitos fundamentais34. 

                                                 
29 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 5a ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 174. 
30 ADEODATO, João Maurício L. Filosofia do direito: uma crítica à verdade e à ética na ciência. São Paulo: 
Saraiva, 1996, p. 12.  
31 “As relações entre forma e conteúdo da lei surgem, deste modo, invertidas: o conteúdo não procura a forma; é 
uma certa competência exercida mediante certa forma e de acordo com determinado procedimento que procura 
um conteúdo constitucionalmente ajustado” CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e 
teoria da Constituição. 3a ed. Coimbra: Almedina, 1999, p. 511. 
32 GRAU, Eros Roberto. Idem, p. 174-6. 
33 MENDONÇA, Fabiano André de Souza. Democracia e legalidade da tributação na Constituição Federal de 
1988. Revista da ESMAPE – Escola Superior da Magistratura do Estado de Pernambuco, a. 1, n. 1, Recife, 
ESMAPE, 1996, p. 188. 
34 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 3a ed. Coimbra: 
Almedina, 1999, p. 512. 
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Por outro lado, o Poder Executivo não é mais estigmatizado como violador 

contumaz das liberdades, na medida em que a legitimação democrática deixou de ser 

predicado exclusivo do Parlamento. A partir do Estado Social, em que o direito passa a ser 

utilizado como instrumento de implementação de políticas públicas, há uma profusão de 

normas jurídicas oriundas da Administração Pública35. Mesmo no Estado Liberal, a lei jamais 

pôde prescindir de um papel ativo mínimo do Executivo. 

Isto se explica porque os Parlamentos, não raro tomados pela incompetência ou 

pela demagogia, ou mesmo diante da complexidade e do tecnicismo das matérias e 

conhecimentos especializados que lhes são postos a deliberar e regular, não possuem as 

condições necessárias para dar suporte à realização de todas as exigências subjacentes à idéia 

de legalidade.  

É antiga a preocupação da doutrina36 acerca da dificuldade do Poder Legislativo 

de dispor sobre todas as demandas sociais atuais, de uma forma satisfatória e oportuna. A 

morosidade dos procedimentos, os processos formais e burocráticos para a emanação de atos 

legislativos, a heterogeneidade dos parlamentares e as disputas político-partidárias também 

são fatores de crise do sistema. 

Algumas medidas normativas fundamentais à sociedade não podem aguardar um 

processo legislativo complexo, sob pena de ineficácia, como a regulação das taxas de juros e 

controle da inflação37. É que o Poder Legislativo não pode tudo prever, nem regular de forma 

geral e impessoal questões circunstanciais, tornando a Administração inflexível, sob o risco 

                                                 
35 “(…) o Estado-constitucional e o Estado-legislativo cederam lugar, por efeito da própria dinâmica voluntarista 
subjacente à cláusula constitucional de bem-estar, a um Estado-administrador”. OTERO, Paulo. Legalidade e 
administração pública. O sentido da vinculação administrativa à juridicidade. Coimbra: Almedina, 2003, p. 31. 
36 “O monopólio do poder normativo que tem sido atribuído ao Congresso, disse eu há mais de dez anos, só tem 
servido para desviá-lo de suas funções essenciais na definição da política econômica, financeira e administrativa, 
sobrecarregando-o com tarefas secundárias que poderiam ficar a cargo do Executivo. Esta sobrecarga imposta ao 
Poder Legislativo só tem servido para apontá-lo como responsável pela ineficácia da ação governamental”. 
CAVALCANTI, Themistocles Brandão. Princípios gerais de direito público. 2a ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 
1966, p. 194. 
37 GASPARINI, Diógenes. Poder Regulamentar. 2a ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 21. 
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de atingir uma situação de imobilismo estatal. Logo, o sistema clássico de separação dos 

poderes e legalidade se mostra insuficiente. 

Diante disso, em vários países, o Poder Executivo foi, paulatinamente, assumindo 

maiores funções normativas, as quais as constituições supervenientes se apressaram em 

positivar. A competência regulamentar passou por um acentuado processo expansivo, 

acelerado pelo “crescimento exponencial da produção normativa escrita”38. 

Este fenômeno se generalizou e atingiu níveis amplos, como na França e Itália, 

onde se reconhece ao Executivo a atribuição de expedir normas que, em determinados casos, 

possuem a mesma paridade das normas legais. Houve também uma “dispersão subjetiva do 

poder regulamentar”, com a atribuição e extensão de titularidade de competência normativa a 

diferentes órgãos do Poder Executivo39. 

O caráter indispensável dos regulamentos ao funcionamento do Estado tornou-se 

inquestionável. Primeiro, por permitirem ao Parlamento cuidar de tarefas de interesse 

fundamental do país; e segundo, “porque possibilitam uma adaptação rápida do tecido 

normativo a múltiplas situações específicas da vida que, por razões várias, sobretudo técnicas, 

se encontram hoje em dia em constante mutação”40. 

No Brasil também foram conferidas ao Chefe do Poder Executivo funções 

materialmente legislativas41. Aqui os golpes de estado e as crises institucionais ocorreram em 

                                                 
38 PASTOR, Juan Alfonso Santamaría. Principios de derecho administrativo. 4ª ed., v. I, Madri: Ramón Areces, 
2002, p. 313. 
39 PASTOR, Juan Alfonso Santamaría. Idem, p. 313. 
40 AMARAL, Diogo de Freitas. Curso de direito administrativo. 2a reimpressão, v. II, Coimbra: Almedina, 2003, 
p. 153; no mesmo sentido, MAURER, Hartmut. Droit administratif allemand. Traduzido para o francês por 
Michel Fromont. Paris: L.G.D.J., 1992, p.65. Tradução do Autor. 
41 CARRAZZA, Roque Antônio. O regulamento no direito tributário brasileiro. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1981, p. 94. 
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torno da função legislativa. “Pode-se dizer que no Brasil o Executivo não se conforma quando 

não pode legislar ou, pelo menos, comandar e condicionar o processo legislativo”42. 

Nos Estados de Direito, o monopólio da função normativa pelo Poder Legislativo 

não é absoluto e a função regulamentar se tornou uma realidade, apesar das diferenças 

constitucionais entre os sistemas43. Não raro, o combate à atividade regulamentar ante uma 

posição legalista extremada resta apartado das regras de repartição constitucional de 

competências, ou não atenta para a importância dos regulamentos no direito44. 

Apesar de tudo, a herança do pensamento liberal ainda guarda marcas profundas 

na legalidade e na estrutura do sistema constitucional, fundado sobre a idéia de coerência e 

lógica interna da ordem jurídica, como um verdadeiro dogma45. A legalidade permanece, 

nesse sentido, mais como proteção do interesse privado, do que como garantia das 

necessidades públicas, inclusive no âmbito do direito tributário. 

A legalidade é, então, um mito, ainda que traduzido em mero procedimento legal 

esvaziado de conteúdo material. A neutralização axiológica dessa concepção de lei, não raro, 

confunde-se com o próprio direito e fica aprisionada no discurso jurídico46. 

A desmistificação da legalidade e da separação dos poderes importa em 

compreender que não há uma vinculação necessária entre eles, e que a legalidade pode ser 

observada ainda que haja uma repartição constitucional de competências, inclusive se a 

atividade normativa não for exercida exclusivamente pelo Poder Legislativo47. 

                                                 
42 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 2a ed., 3a tiragem, atualizada por Rosolea Folgosi. São Paulo: 
Malheiros, 2004, p. 49. 
43 ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de derecho administrativo. Madri: 
Civitas Editorial, 2002, p. 181. 
44 GASPARINI, Diógenes. Poder regulamentar. 2a ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 81. 
45 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 5a ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 76. 
46 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 
2002, p. 261-83. 
47 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 5a ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 179. 
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A crise da legalidade se agrava, entretanto, no momento em que não se permitem 

novas formas de conformação do poder, diante da necessidade de rápida e eficiente regulação 

e regulamentação das relações sociais. Em todo caso, verifica-se que é um princípio 

extremamente funcional do ponto de vista idealizador do Estado, principalmente como 

garantidor das liberdades individuais48. 

 

 

1.4. A hipertrofia do Poder Executivo no Brasil: processo legislativo e competência 

normativa. 

 

 

Os princípios da legalidade tributária e da separação dos poderes, caso fossem 

seguidos rigorosamente, conforme a doutrina liberal, implicariam, por um lado, a atribuição 

exclusiva ao Poder Legislativo de toda a atividade normativa, por outro, a exclusão de 

qualquer competência normativa aos demais poderes da República. No entanto, conforme 

visto, a experiência demonstra o contrário, ou seja, que há uma efetiva e complexa 

concomitância do exercício da função normativa pelo Legislativo, Executivo e Judiciário49. 

Em razão da necessidade de descentralização, eficiência e celeridade, os Estados 

de Direito modernos têm temperado os princípios da legalidade e da separação dos poderes, 

com a expansão da competência normativa pelo Poder Executivo50. As experiências 

constitucionais de outros países demonstram que a legalidade administrativa não se baseia na 

                                                 
48 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade legislativa do poder executivo. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000, p. 44. 
49 UCKMAR, Victor. Princípios comuns de direito constitucional tributário. 2a ed. Tradução e notas de Marco 
Aurélio Greco. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 39. 
50 PESSOA, Robertônio Santos. Administração e regulação. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 19-21. 
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supremacia do Poder Legislativo sobre a função normativa de caráter heterovinculativa para o 

Poder Executivo51.  

Na verdade, há uma participação efetiva do chefe do Executivo – e até um 

protagonismo deste poder – no processo legislativo ou na edição, por ele mesmo, de atos 

normativos com força de lei e de regulamentos. 

Atualmente, entende-se que a função normativa compreende tanto a função 

legislativa, como a regulamentar e a regimental. Nesse sentido, a separação dos poderes não 

importa o monopólio da atividade normativa pelo Poder Legislativo, que é titular senão da 

função legislativa52. 

Ao lado disso, verifica-se que, na sociedade de massa, não há como separar a 

função legislativa da executiva, sobretudo no Brasil, onde o governo lidera politicamente o 

Poder Executivo e o Poder Legislativo. Na verdade, a aprovação de leis e sua execução 

compõem a atividade política do governo53. 

O âmbito de competência funcional do Poder Executivo, nas constituições 

brasileiras, jamais se restringiu aos limites contemplados pela concepção liberal, nos moldes 

apresentados no tópico anterior. “A hipertrofia do Poder Executivo é fato de observação 

histórica” 54, pois, desde o Império, com a inclusão de um quarto poder, o Moderador, 

passando pelos diversos períodos autoritários, o Executivo concentrou amplos poderes 

normativos, invadindo, sobretudo, o campo de atuação reservado ao legislador55. 

                                                 
51 OTERO, Paulo. Legalidade e administração pública. O sentido da vinculação administrativa à juridicidade. 
Coimbra: Almedina, 2003, p. 195. 
52 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 243-4. 
53 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade Legislativa do Poder Executivo. 2a. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2000, p. 34. 
54 BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. 7a. ed., revista e complementada à luz 
da CF/88 por Mizabel de Abreu Machado Derzi, Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 55. 
55 “Situações do tipo são conseqüência não só dos hábitos autoritários herdados das diversas ditaduras que 
pontilharam nossa história – caracterizadas, todas elas, pelo fortalecimento do Executivo – como também da 
crescente interferência do Estado na vida privada, por conta da maior complexidade de que esta se reveste a cada 
dia. É certo que a sociedade moderna exige uma mais densa regulamentação dos comportamentos dos 
indivíduos, a ensejar flutuações das normas. O Poder Legislativo tem sido impotente para acompanhar a 
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No presente estágio de repartição de competências constitucionais, o Poder 

Executivo contempla atividade normativa primária, ora participando do processo legislativo, 

ora elaborando, ele próprio, o ato normativo com força de lei, como também realiza atividade 

normativa secundária, consubstanciada nos regulamentos56. 

O processo legislativo, que é o complexo de procedimentos direcionados à feitura 

das leis, está disciplinado nos artigos 59 a 69 da Constituição Federal de 1988. Seu primeiro 

ato é a iniciativa legislativa, por intermédio do qual há a provocação do Parlamento para que 

esse exerça o seu papel legiferante. A Carta Política reserva ao Presidente da República um 

rol de matérias a sua iniciativa exclusiva, elencados no artigo 61, § 1º, inciso II, letras a a f, 

bem como prevê casos de iniciativa concorrente.  

O Executivo também participa do processo legislativo por meio do veto ou da 

sanção, que não é faculdade do Chefe de Governo de todos os Estados, mas é requisito 

fundamental na tradição jurídica brasileira. Antes da sanção, cuida o texto de mero projeto de 

lei, ganhando vida apenas com o seu exercício pelo Presidente da República. O artigo 66 e 

parágrafos esmiúçam a forma que o projeto será sancionado e as hipóteses nas quais cabe o 

veto total ou parcial. 

A Lei Maior também prevê a espécie da lei delegada, no seu artigo 68, a qual, no 

entanto, não é utilizada57, dado a extrema abertura conferida às medidas provisórias e o tímido 

controle realizado pelo Congresso Nacional de sustar os atos que exorbitam da sua alçada, e 

pelo Poder Judiciário, notadamente o Supremo Tribunal Federal, que é demasiadamente 

tolerante quanto ao manejo dessa espécie legislativa. 

                                                                                                                                                         
velocidade das mudanças. Daí o Executivo assumir o papel de agente normativo da vida social”. SUNDFELD, 
Carlos Ari. Direito administrativo ordenador. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 33-4. 
56 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade legislativa do poder executivo. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000, p. 99. 
57 Na vigência da atual Constituição, e até a conclusão deste trabalho, apenas duas Leis Delegadas foram editas, 
as de nº 12, de 07.08.1992, e 13, de 27.08.1992. 
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A medida provisória foi o instrumento normativo com força de lei criado pela 

Constituição Federal de 1988 para ser utilizado pelo Presidente da República nas hipóteses de 

relevância e urgência. Embora não tenha sido conferida função legislativa plena ao Executivo, 

verifica-se que, na prática, inúmeras medidas provisórias foram editadas sem atender os 

pressupostos constitucionais. Antes da Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 

2001, que modificou a sistemática dessa espécie legislativa, as reedições de medidas 

provisórias superavam em número as leis promulgadas. 

Em todo caso, pode-se dizer que, no Brasil, o Poder Executivo é o verdadeiro 

legislador, sendo dele oriundas a maioria absoluta das leis promulgadas, seja pela iniciativa 

legislativa, seja pela conversão em lei de medidas provisórias. E com isto, entende-se que está 

satisfeito o princípio da legalidade, na medida em que o Poder Legislativo supostamente 

controla e ratifica as normas jurídicas emanadas do Poder Executivo58. 

No entanto, a questão nodal da legalidade e da separação do poderes no Brasil 

hoje, sobretudo em matéria tributária, está no exercício da atividade normativa secundária 

pelo Poder Executivo, consubstanciada na edição de regulamentos, cuja função é dispor de 

modo limitado sobre a aplicação e execução das normas primárias (leis e atos normativos 

dotados de força de lei). 

A competência regulamentar hoje, inclusive em matéria tributária, é realidade em 

todos os Estados de Direito, mas que, no entanto, não se ajusta facilmente ao dogma da 

separação dos poderes e ao princípio da legalidade59. Os regulamentos, inicialmente editados 

como mero desenvolvimento de determinadas leis ou atos normativos com força de lei, sob o 

                                                 
58 UCKMAR, Victor. Princípios comuns de direito constitucional tributário. 2a ed. Tradução e notas de Marco 
Aurélio Greco. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 41. 
59 NUNES, Simone Lahorgue. Os fundamentos e os limites do poder regulamentar no âmbito do mercado 
financeiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 119. 
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manto da aplicação e da execução, findaram por invadir paulatinamente o campo das leis, 

inclusive as superando em significação, importância e número de disposições normativas60. 

Nos diversos sistemas jurídicos, a competência regulamentar no direito tributário 

é reconhecida como constitucionalmente legítima, desde que sejam observados alguns 

requisitos comuns atinentes à legalidade: (i) a competência exclusiva do Poder Legislativo 

para instituir impostos, individualizando os sujeitos passivos (contribuintes e responsáveis), o 

objeto da exação e os critérios para a determinação do quantum tributável; (ii) a vedação ao 

Poder Executivo de exigir qualquer imposto sem lei prévia que o autorize; e (iii) a 

possibilidade de controle dos regulamentos pelo Poder Judiciário, que pode negar-lhes a 

aplicação caso contrariem normas legais61. 

É necessário advertir, contudo, que não se trata de uma relativização da legalidade 

e da separação dos poderes, nem de retirar-lhes sua supremacia sobre o sistema jurídico, mas 

do próprio sentido que a Constituição lhes confere62. Esses princípios não podem ser 

entendidos, assim, como arquétipos universais, perfeitos e imutáveis, mas devem ter seus 

contornos extraídos do próprio ordenamento jurídico. A “flexibilização”, como será debatida 

oportunamente (capítulos 6 a 8), apenas ocorre quando divorciada do sistema constitucional, 

por meio de construções jurisprudenciais comprometidas ideológica ou politicamente. 

 

 

 

                                                 
60 ENTERRIA, Eduardo Garcia. Legislación delegada, potestad reglamentaria y control judicial. 3ª ed. Madri: 
Editorial Civitas, 1998, p. 41. 
61 UCKMAR, Victor. Princípios comuns de direito constitucional tributário. 2a ed. Tradução e notas de Marco 
Aurélio Greco. São Paulo: Malheiros, p. 42-5. 
62 Equivoca-se, assim, Simone Lahorgue Nunes, ao afirmar que “com tais exemplos, podemos verificar a 
relativização do princípio da “separação dos poderes”, tornando-o então menos absoluto do que poderia 
parecer de uma leitura dos artigos do mesmo diploma legal que instituem o princípio”. Os fundamentos e os 
limites do poder regulamentar no âmbito do mercado financeiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 86. 
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1.5. As legalidades na Constituição Federal de 1988: genérica, administrativa e estrita. 

 

 

A análise do princípio da legalidade deve partir do direito constitucional positivo 

e da realidade concreta de um determinado país. Nesse sentido é que a presente dissertação se 

concentra sobre o direito brasileiro, sobretudo na vigência da atual Constituição Federal de 

1988, sem olvidar o estudo comparativo com as cartas precedentes ou com a realidade 

constitucional de outros ordenamentos jurídicos. 

A superlegalidade indica a vinculação da lei e de quaisquer normas à Constituição 

e, em matéria tributária, a exigência de respeito à discriminação de rendas e às limitações ao 

poder de tributar63. E é a própria Carta da República que estabelece a legalidade como 

princípio retor do ordenamento jurídico brasileiro, que, por isso, não deve ser alçada a uma 

categoria de superprincípio, mas, sim, entendida em harmonia com todo o sistema, sem se 

sobrepor aos demais princípios e normas constitucionais ou ser capaz de derrogá-los64. 

Significa que o princípio da legalidade não é absoluto e, assim como retira o seu 

perfil da própria Constituição, sem qualquer contradição, também é limitado em função do 

sistema constitucional em que está inserido. 

Existe apenas um princípio da legalidade, mas o texto constitucional vigente trata 

da legalidade em diferentes dispositivos, conferindo-lhe sentidos específicos, daí porque falar 

em legalidades no plural. Nesse sentido, pode-se destacar o artigo 5º, inciso II, que posiciona 

o princípio da legalidade genérica dentre os direitos e garantias fundamentais; o artigo 37, 

caput, o qual relaciona o princípio da legalidade entre os princípios aos quais a Administração 

Pública deverá obedecer (legalidade administrativa); e a legalidade estrita nos artigos 5º, 

                                                 
63 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 5a ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 95. 
64 GASPARINI, Diógenes. Poder regulamentar. 2a ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 151. 
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XXXIX (legalidade penal), 150, I (legalidade tributária) e 170, parágrafo único (legalidade da 

intervenção no domínio econômico). 

O princípio da legalidade, constante do artigo 5º, inciso II, acima citado, confere 

um direito e uma garantia de que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei”, entendida esta como expressão normativa do Poder 

Legislativo. Apenas a lei em sentido formal pode constranger alguém a fazer ou não fazer 

algo, ressalvadas as exceções previstas no próprio texto constitucional. 

O princípio da legalidade administrativa, encartado no artigo 37 da Lei Maior, 

importa que toda a atuação da Administração Pública deve estar plenamente submetida às 

leis. Em contraste com o princípio da legalidade genérica, aquele é interpretado de forma 

peculiar, não como a liberdade para fazer ou deixar de fazer aquilo que não está determinado 

pela lei de que são dotados os particulares, mas como dever (e não faculdade) de fazer apenas 

aquilo que a lei previamente determina, não podendo agir fora de seus limites. 

E as hipóteses de legalidade estrita revelam o rigorismo formal e o 

reconhecimento da lei como único meio para preservar a segurança jurídica em matérias 

específicas, por meio da concentração normativa no Poder Legislativo. Nesse sentido é que 

não haverá crime ou pena, nem tributo (nullum crimen, nulla poena, nullum tributum sine 

lege), nem o exercício de atividade econômica por ente público sem a autorização legal. 

No direito tributário especificamente, objeto do presente estudo, cabe apenas à lei, 

com a exclusão das demais fontes do direito tributário, “exigir ou aumentar tributo”, o que 

significa que o tributo só pode ganhar existência ou se tornar mais gravoso, por meio de ato 

formal próprio do Poder Legislativo65. 

Há, portanto, essas diferentes manifestações da legalidade no direito 

constitucional brasileiro vigente, e todas elas importam para a compreensão e limitação do 

                                                 
65 DERZI, Mizabel de Abreu Machado, em nota atualizadora a BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário 
brasileiro, 11a ed., 11a tiragem, Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 73. 
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exercício da competência regulamentar em matéria tributária. A legalidade genérica do artigo 

5º, II, representa a garantia do cidadão contra o arbítrio estatal; a legalidade da Administração 

Pública, prevista no artigo 37, caput, restringe a própria atuação do administrador aos ditames 

da lei; e o princípio da legalidade tributária, assente no artigo 150, I, é um limite ao poder de 

tributar do Estado. 

Ao lado disso, é mister observar que, de forma casuística, a Constituição Federal 

se refere, em inúmeros dispositivos, à necessidade de disciplina de determinadas matérias por 

lei ordinária ou por lei complementar, definindo o condicionamento formal e material de 

direitos subjetivos, deveres a serem impostos aos administrados, sanções, tributos e 

estabelecimento de políticas públicas66. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
66 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo ordenador. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 36. Vide também 
nota de rodapé 18 da página referida, na qual o Autor lista uma série de situações em que o Constituinte definiu 
expressamente a exigência de lei para disciplinar matérias específicas. 



2. As fontes do direito tributário. 

 

 

2.1. Validade jurídica e a teoria das fontes do direito. 

 

 

O exercício da competência regulamentar é questão central no direito público e, 

do ponto de vista dogmático, gravita em torno do conceito básico de validade. Este não 

pressupõe a análise da norma jurídica isoladamente, mas a sua relação com as demais normas 

existentes dentro do ordenamento jurídico do qual fazem parte. 

A validade de uma norma jurídica não reside em si mesma, mas no contexto 

normativo no qual está inserido. A estrutura, o conjunto de elementos que o compõem (regras 

e princípios) e suas relações, e o próprio direito são pensados, modernamente, como um 

sistema. 

No esteio desse pensamento, as normas são componentes de um sistema, e os 

problemas são entendidos apenas enquanto parte de uma totalidade. Se o problema não se 

adequar ao sistema, ele é desconsiderado, ou então considerado como um problema mal 

formulado ou um falso problema. 

Haja vista a possibilidade, dentro do sistema jurídico, de conflito entre as normas 

e da existência de lacunas (problema da consistência e da completude do ordenamento 

jurídico), torna-se necessário identificar os centros produtores de normas e sua unidade ou 

pluralidade, ou seja, as fontes do direito1. 

                                                 
11 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 2a ed, São 
Paulo: Atlas, 1994, p. 222-7. 



 42 

Etimologicamente, o vocábulo “fonte” vem do latim, fons ou fontis, que significa 

derramar e remete ao local onde brota a água na superfície. Posteriormente, o termo foi 

vulgarizado para indicar o ponto de partida de alguma coisa e, juridicamente, passou a 

traduzir metaforicamente a origem ou gênese do direito ou a forma como este se revela2. 

A ambígua expressão “fonte do direito” pode significar tanto a origem histórica e 

sociológica do direito, como a sua natureza filosófica, ou ainda o problema dos processos de 

elaboração das regras de direito. A ambigüidade da própria palavra “direito” pode se referir a 

direito objetivo (normas), direito subjetivo e à ciência do direito. Isto tudo porque a teoria das 

fontes se mistura com o próprio problema da identificação do direito moderno3. 

Nos Estados de Direito baseados no sistema jurídico europeu-continental, que 

adotam a estrutura escalonada piramidal da ordem jurídica difundida por Kelsen, as normas 

são hierarquizadas conforme o seu fundamento de validade, e o direito só encontra sua fonte 

no direito estatal4. 

Nesse sentido, o direito possui a particularidade de regular a sua própria criação, 

podendo uma norma determinar o processo de produção de outra norma, ou ainda fixar, em 

certa medida, o conteúdo da norma a ser produzida. Destarte, uma norma retira o seu 

fundamento imediato de validade de outra norma, que também funda a sua validade em outra 

norma, sucessivamente, configurando uma relação de “supra-infra-ordenação” 5. 

Um problema da teoria pura do direito reside, contudo, no último fundamento de 

validade, a norma fundamental, que seria válida por si só, sem recorrer a nenhuma outra 

norma antecedente, como um pressuposto lógico-formal de todo o sistema jurídico.  

                                                 
2 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios gerais de direito administrativo. V. I, Rio de Janeiro: 
Forense, 1969, p. 179. 
3 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 2a ed, São 
Paulo: Atlas, 1994, p. 222-7. 
4 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. 6a ed., São Paulo: Martins 
Fontes, 1998, p. 246-308. 
5 KELSEN, Hans. Idem, p. 247. 
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Outro problema da teoria kelseniana é a redução da validade à relação 

internormativa, excluindo da discussão jurídica outros elementos que servem de fundamento 

para a validade jurídica, como a economia, a política, a moral etc6. 

Sob a perspectiva do discurso racional dogmático, no entanto, a teoria das fontes 

do direito, baseada em um sistema hierarquizado de normas jurídicas, é extremamente 

eficiente e funcional, na medida em que permite a fixação dos critérios para a introdução de 

normas dentro do próprio sistema e o seu reconhecimento como jurídicas7. 

Uma norma pode ser legal ou regulamentar, quando ela é inserida no ordenamento 

jurídico por meio de uma lei ou regulamento, sendo estes, lei e regulamento, fontes do direito. 

Porém, é necessário que tais fontes sejam consideradas pertencentes ao sistema, o que é 

conferido por outras normas, e desde que respeitem a estrutura hierárquica desse sistema, 

quanto ao processo de criação e ao conteúdo. 

Do ponto de vista do direito positivo, contudo, é a Constituição Federal que 

possui a qualidade de norma primária sobre a produção jurídica e, segundo Canotilho8, possui 

as seguintes funções: (i) identifica as fontes do direito no ordenamento jurídico; (ii) estabelece 

os critérios de validade e eficácia de cada uma das fontes; e (iii) determina a competência das 

entidades produtoras das normas de direito positivo. 

Na sua origem, o liberalismo clássico restringiu a noção de legislação como fonte 

de direito às leis. No entanto, o crescimento do Estado-gestor tornou mais complexa a 

legislação, e passou a abarcar um rol maior de atos. Os ordenamentos constitucionais vigentes 

conhecem inúmeras fontes do direito, das quais se destacam a lei, as normas com força de lei 

(decretos-lei ou medidas provisórias), os decretos legislativos, os regulamentos, e tantos 

                                                 
6 TEIXEIRA, João Paulo Allain. Racionalidade das decisões judiciais. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, p. 
86-87. 
7 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 
2002, p. 25-34. 
8 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 3a ed., Coimbra: 
Almedina, 1999, p. 643. 
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outros atos inferiores, como regimentos, resoluções, instruções normativas, circulares, 

portarias, ordens de serviço etc. 

Em geral, a hierarquização dessas normas, nos Estados do Direito, é determinada 

pelo seu grau democrático dentro do sistema, em respeito à legitimação popular do poder. Por 

esse motivo, o nível máximo de hierarquia corresponde à Constituição Federal, porque 

aprovada por uma Assembléia Nacional Constituinte, eleita diretamente pelo voto do povo. 

Em um nível intermediário, despontam as leis elaboradas e aprovadas por órgãos cujos 

componentes são eleitos mediante o sufrágio universal livre e direto; e por fim, no nível 

inferior, estão os regulamentos, que são editados sem a deliberação parlamentar9. 

É nesse contexto reducionista dogmático, então, que a presente dissertação se 

apóia, em princípio, quanto à relação entre a lei e o regulamento, fundada neste conceito 

basilar e formal de validade jurídica. 

Entretanto, não se deve olvidar que a complexa legislação vigente não permite que 

sejam avaliados todos os critérios que conferem fundamentos e limites de validade às normas 

regulamentares. É dizer, a validade formal é insuficiente para explicar o fenômeno jurídico. 

Sem embargo da complexidade da teoria das fontes do direito e da sua relação 

com a dogmática jurídica, não se pode olvidar que a validade é um problema que se mostra 

principalmente diante do ato decisório. 

Daí porque, ao lado dos argumentos formais e doutrinários de validade, o presente 

estudo se dedica às decisões judiciais, sobretudo dos tribunais superiores, com o fim de 

encontrar não apenas o fundamento jurídico de validade que eles conferem aos regulamentos, 

em matéria tributária, como também os demais elementos que motivam o ato decisório. 

 

 

                                                 
9 CHULVI, Cristina Pauner. El deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. 
Madrid: CEPC. 2001, p. 217. 
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2.2. Classificações das fontes do direito. 

 

 

A dogmática jurídica propõe classificações das fontes do direito, consoante sua 

origem e formação. A primeira, a mais antiga e que ainda traz grandes problemas teóricos, é a 

dicotomia entre fontes formais e materiais, como critério para distinguir os centros de 

produção do direito. Essa divisão está ligada à questão da legitimação do direito, em que se 

divide a doutrina entre os que diminuem o papel das fontes formais, cujo papel seria apenas 

de “revelar” o direito oriundo de fontes materiais; e aqueles que minimizam o papel das fontes 

substanciais, sendo o aspecto formal essencial para que algo seja reconhecido como direito10. 

Outra forma de classificação leva em consideração o grau de objetivação dos 

diversos tipos de fontes. Há fontes completamente objetivadas, que são as formulações 

revestidas de autoridade (legislação lato sensu), as parcialmente objetivadas (costume e 

jurisprudência) e as não objetivadas ou livres (doutrina e senso de justiça e de eqüidade)11. 

Por fim, as fontes do direito podem ser divididas em primárias, subsidiárias e 

complementares. As fontes primárias são imediatas e diretas quanto à “revelação” do direito 

positivo em dado Estado (as leis, nos Estados modernos). As subsidiárias são mediatas ou 

indiretas, dado que as primeiras inauguram o direito, mas não o esgotam em sua integralidade, 

havendo a necessidade dessas para supri-las ou mesmo para dar-lhes eficácia, reportando às 

fontes primárias implícita ou explicitamente (compreendem o costume, o regulamento e 

demais atos normativos infralegais). E as fontes complementares são as que, em última 

                                                 
10 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 2a ed, São 
Paulo: Atlas, 1994, p. 223-4. 
11 ROSS, Alf. Direito e justiça. Tradução Edson Bini. Bauru, SP: EDIPRO, 2000, p. 101-34. 
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instância, fixam o significado das demais, no momento da aplicação do direito 

(jurisprudência)12. 

Em relação aos regulamentos, no Brasil, a classificação mais usual é a que os 

considera fonte formal e secundária ou subsidiária do direito, na medida em que apenas 

“revelariam” a norma jurídica originada de uma lei anterior, a qual também o vincula e 

restringe o seu âmbito de atuação normativa. 

 

 

2.3. O sentido e alcance da expressão “legislação tributária”. 

 

 

Dentre as fontes do direito, é sumamente relevante a concepção de legislação, 

sobretudo nos países cujo direito tem origem romanística ou europeu-continental, como é o 

caso dos países latino-americanos em geral, e do Brasil, em especial. A noção de legislação 

lato sensu se refere a um modo de formação de normas jurídicas realizado por atos 

competentes estatais13. 

A legislação é fonte de inúmeras normas, formuladas segundo os procedimentos 

ditados por outras normas de competência, as quais, por sua vez, também são o produto de 

outras normas, numa regressão que culmina na primeira regra de competência, constante da 

Constituição14. Compõem, no sistema kelseniano, os degraus da escala decrescente da 

concreção do direito. 

                                                 
12 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios gerais de direito administrativo. V. I, Rio de Janeiro: 
Forense, 1969, p. 179. 
13 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 2a ed, São 
Paulo: Atlas, 1994, p. 228-9. 
14 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Idem, p. 223-4. 
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A Constituição Federal de 1988 elenca as fontes do direito no artigo 59, ao tratar 

do processo legislativo, que compreende emendas à Constituição, leis complementares, leis 

ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. 

O Código Tributário Nacional, que, desde a Constituição Federal de 1967, tem o 

status de lei complementar, porque a matéria por ele disciplinada passou a ser reservada a 

essa espécie legislativa, dedica um título à “legislação tributária”. No seu artigo 96 relaciona 

como fontes do direito tributário 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. 

O referido art. 96 do CTN não enumera todas as fontes do direito tributário, até 

porque o seu artigo 2º diz que o sistema tributário nacional é regido pelo disposto na Emenda 

Constitucional nº 18/65 (leia-se, hoje, Constituição Federal de 1988), em leis 

complementares, em resoluções do Senado Federal e nas leis e Constituições de cada um dos 

entes federativos, nos seus respectivos âmbitos de competência15. 

A expressão “legislação tributária” foi utilizada no seu sentido amplo, como 

fontes de competência estatal, e abarcou, nos seus artigos 96 a 100, as fontes primárias (leis, 

tratados e convenções internacionais), as subsidiárias (decretos e atos normativos expedidos 

pelas autoridades administrativas), e complementares (as decisões de órgãos singulares ou 

coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa, e as práticas 

reiteradas observadas pelas autoridades fiscais). 

A lei a que se refere o artigo 97 do CTN é a mesma do artigo 5º, inciso II da 

Constituição Federal de 1988, e que é repetida inúmeras vezes ao longo do texto 

constitucional. Trata-se de lei stricto sensu: lei em sentido formal, produzida em 

conformidade com o processo legislativo previsto na Carta Política, no exercício da função 

                                                 
15 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro, 11a ed., 11a tiragem, revista e complementada por Mizabel 
de Abreu Machado Derzi, Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 609. 
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legiferante pelo Poder Legislativo, e que tem o escopo de limitar a liberdade e a propriedade 

dos indivíduos. Ao falar em lei, a Constituição está se referindo à lei ordinária, reservando à 

lei complementar apenas as matérias nela expressamente previstas. 

Os tratados e convenções internacionais são celebrados pelo Presidente da 

República e referendados pelo Congresso Nacional, adquirindo a mesma hierarquia normativa 

das leis ordinárias. 

Os decretos editados pelo Chefe do Poder Executivo poderão produzir regras 

gerais, abstratas e impessoais – os regulamentos –, consolidar leis, ou veicular atos 

administrativos particulares ou individualizados, de alcance concreto. 

Em nível inferior às leis, bem como dos regulamentos, porque expedidos por 

autoridades administrativas de hierarquias inferiores e investidas de menores poderes, estão as 

instruções normativas, as resoluções, os regimentos, as portarias, as circulares, as ordens de 

serviço e demais atos normativos internos da Administração Pública. 

Abaixo desses atos normativos, na forma do artigo 100 do CTN, estão as decisões 

dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia 

normativa, e as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. Estas 

últimas visam a dar efetividade ao princípio da boa-fé, segundo o qual os contribuintes devem 

ser protegidos quando observarem as decisões, usos e costumes interpretativos por parte da 

autoridade pública16. 

Os convênios celebrados entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, também elencados entre as normas complementares da legislação tributária, têm 

a finalidade de que eles prestem mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos 

respectivos e permuta de informações, na forma do artigo 199 do CTN. 

                                                 
16 AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues de. In: Comentários ao Código Tributário Nacional, v. 2, coordenado 
por Ives Gandra da Silva Martins, São Paulo: Saraiva, 1998, p. 41-42. 



 49 

Ao trazer um conceito amplo de “legislação tributária”, o art. 96 do CTN 

enumerou fontes primárias e secundárias (subsidiárias ou complementares) do direito 

tributário. Adotou-se, assim, uma estrutura hierárquica escalonada entre essas fontes, segundo 

a qual as normas superioras ditam os critérios de validade das normas inferiores. É sob essa 

ótica que devem ser estudados os regulamentos em matéria tributária. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. O regime constitucional da competência regulamentar. 

 

 

3.1. O fundamento de validade dos regulamentos. 

 

 

Em geral, a competência regulamentar é conhecida dos Estados de Direito 

contemporâneos, e é exercida, em maior ou menor grau, qualquer que seja a forma e o sistema 

de governo1. O crescente predomínio quantitativo das disposições regulamentares sobre as 

normas legais no ordenamento jurídico, ainda que leve muitos juristas atrelados ao 

pensamento liberal a tratar a competência regulamentar como um fato anômalo ou resquício 

de períodos autoritários, não impede hoje a revisão de seu fundamento de validade2. 

Este tema já foi objeto de grandes discussões e, ainda hoje, há certas divergências 

doutrinárias. A justificação dessa atribuição normativa pode ser tratada do ponto de vista da 

fundamentação política (prática ou material), ou desde a perspectiva jurídica ou formal. 

Os fundamentos políticos residem, primeiro, na necessidade de dotar o Poder 

Executivo da instrumentação adequada para regulamentar as normas legais, dando-lhes os 

elementos imprescindíveis a viabilizar a sua execução. Isto porque o Poder Legislativo não 

pode antever todas as situações existentes quando da aplicação e execução do comando legal3.  

Segundo, há considerações de ordem prática, a exemplo da melhor capacidade dos 

regulamentos para regular matérias contingentes e também as de natureza técnica, que se 

encontram em constante estado de evolução. E em terceiro lugar, defende-se que, de uma 

                                                 
1 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade legislativa do poder executivo. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000, p. 272-3. 
2 PASTOR, Juan Alfonso Santamaría. Principios de derecho administrativo. 4ª ed., v. I, Madri: Ramón Areces, 
2002, p. 313. 
3 AMARAL, Diogo de Freitas. Curso de direito administrativo. 2a reimpressão, v. II, Coimbra: Almedina, 2003, 
p. 174. 



 51 

estreita e crescente colaboração entre o Executivo e o Legislativo, e entre a lei e o 

regulamento, depende a governabilidade do país4. 

No entanto, é o fundamento jurídico que conta para o presente trabalho. Assim, o 

poder regulamentar pode se fundar na Constituição, na lei ou no costume. Em alguns países, o 

texto constitucional não faz referência à atribuição normativa ao Poder Executivo, caso em 

que a Administração recebe da lei a autorização para expedir atos normativos, ou tal 

incumbência decorre de uma construção ou costume constitucional. 

No Estado brasileiro, a justificação jurídica ou formal da competência 

regulamentar é constitucional, daí porque a sua compreensão precisa ser realizada à luz da 

Constituição Federal de 1988, mediante a análise do alcance e da dimensão que lhe são dadas 

pela doutrina e jurisprudência pátrias5. Trata-se de “um poder constitucionalmente fundado e 

não como poder criado por lei”6. 

A Constituição Federal vigente seguiu a tradição dos textos constitucionais 

antecedentes de tratar a competência regulamentar segundo uma rígida concepção dos 

princípios da legalidade e da separação dos poderes, os quais foram crescentemente 

reforçados como reação aos excessos cometidos nos períodos autoritários da história recente 

do país. Daí que aos regulamentos foi, teoricamente, negada a denominada competência 

normativa inaugural, isto é, a aptidão para inovar validamente a ordem jurídica ou 

simplesmente de criar o direito. 

A Carta Política cuida de forma exaustiva da repartição de competências entre os 

poderes, estabelecendo, expressa ou implicitamente, as atribuições do Executivo. Disto se 

infere que, se o texto constitucional não remete à lei a função de fixar outras competências do 

                                                 
4 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade legislativa do poder executivo. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000, p. 274-5. 
5 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 2a ed., 3a tiragem, atualizada por Rosolea Folgosi. São Paulo: 
Malheiros, 2004, P. 137. 
6 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 3a ed. Coimbra: 
Almedina, 1999, p. 774. 
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Presidente da República, além daqueles nele previstos, estas não poderão ser ampliadas, ou 

mesmo restringidas, pela via legal7. 

Trata-se de uma competência originária da Administração Pública, decorrente 

diretamente da Constituição. Não depende de qualquer autorização legislativa específica ou 

constitucional genérica, bastando haver uma lei para legitimar o seu exercício8. 

Em sentido contrário, há quem entenda que o regulamento não pode retirar seu 

fundamento de validade diretamente da Constituição, mas apenas da lei9. Entretanto, tal 

objeção se deve a uma preocupação de negar a existência de regulamentos autônomos, no 

Brasil, mas que, na verdade, confunde fundamento jurídico com possibilidade de 

regulamentos independentes de lei ou que regulamentem diretamente o texto constitucional. 

Com efeito, a competência regulamentar é hierarquicamente subordinada às leis, 

razão pela qual se diz fonte secundária do direito. E apesar de a Constituição posicionar o 

decreto regulamentar em nível inferior às leis, ambas essas espécies normativas retiram seu 

fundamento de validade do texto constitucional. 

A partir dessa premissa, cumpre verificar se se trata a competência regulamentar 

de uma função típica ou atípica do Poder Executivo. Nesse sentido, ela deve ser visualizada 

diante da teoria da tripartição dos poderes, na concepção contemporânea de repartição das 

funções estatais. 

Inicialmente, por ser uma atribuição normativa, poder-se-ia considerá-la como 

função atípica. Porém, o regulamento é um ato administrativo, destinado a executar e aplicar 

as leis, assim como a regulamentá-las. O decreto regulamentar veicula normas jurídicas no 

                                                 
7 CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital. Os poderes do presidente da república. Coimbra: Coimbra 
Editora, 1991, P. 34-40. 
8 GASPARINI, Diógenes. Poder regulamentar. 2a ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 27. 
9 LEITE, Luciano Ferreira. O regulamento no direito brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1986, p. 24. 
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exercício da função administrativa, com caráter geral e abstrato10. Nesse caso, não se trata de 

uma função autônoma, nem há que se falar em atipicidade11. 

A expedição de regulamentos é função típica do Chefe do Poder Executivo, 

inserida no rol dos atos normativos, e distinta, em teoria, da atividade legislativa. O 

regulamento não cuida de atos administrativos individuais12, nem tampouco é ato normativo 

com valor legislativo; constitui produto da função administrativa, e não função legislativa; é 

norma jurídica secundária, condicionada à Constituição e à lei, e está sujeita ao princípio da 

legalidade da administração13. 

Tratando-se de um ato administrativo, há quem considere que o regulamento retira 

o seu fundamento jurídico-constitucional implicitamente da atribuição ao Poder Executivo da 

função administrativa14, como reflexo do poder hierárquico na Administração Pública15, ou 

em face da necessidade de ser atendido o princípio constitucional da igualdade16. Para outros, 

ainda, pode derivar, em certos casos, do poder conferido ao Executivo para lidar com 

situações emergenciais ou em decorrência da discricionariedade administrativa17. 

O primeiro argumento é de que os regulamentos decorrem da função 

administrativa, em face do dever geral da Administração Pública de cumprir as leis, ainda que 

                                                 
10 “A característica da generalidade significa que o comando regulamentar se aplica a uma pluralidade de 
destinatários, definidos através de conceitos ou categorias universais; por seu turno, a característica da 
abstracção traduz-se na circunstância de o comando regulamentar se aplicar a uma ou mais situações definidas 
pelos elementos típicos constantes da previsão normativa, isto é, também por conceitos ou categorias 
universais”. AMARAL, Diogo de Freitas. Curso de direito administrativo. 2a reimpressão, v. II, Coimbra: 
Almedina, 2003, p. 154. 
11 MELLO, Vanessa Vieira de. Regime jurídico da competência regulamentar. São Paulo: Dialética, 2001, p. 48-
52. 
12 “Enquanto comando abstacto que é, o regulamento não se esgota normalmente numa aplicação; pelo contrário, 
aplicar-se-á sempre que em concreto se verificarem as situações típicas que nele se encontram previstas. 
Diferentemente se passam as coisas com o acto administrativo. É que o acto administrativo está, em princípio, 
vocacionado para se aplicar a um único destinatário (...) e para resolver uma situação concreta, consumindo nela 
os seus efeitos jurídicos”. AMARAL, Diogo de Freitas. Idem, p. 154. 
13 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 3a ed. Coimbra: 
Almedina, 1999, p. 773. 
14 CAVALCANTI, Themistocles Brandão. Princípios gerais de direito público. 2a ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 
1966, p. 179. 
15 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 13a. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 
248. 
16 GASPARINI, Diógenes. Poder regulamentar. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 26. 
17 GASPARINI, Diógenes. Idem, p. 20-4; MELLO, Vanessa Vieira de. Idem, p. 53. 
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estas não o prevejam, como regulamentos espontâneos18. A idéia não atende à necessidade de 

fundamentação teórica da competência regulamentar, posto que o Poder Executivo tanto pode 

criar normas concretas e individuais (ato administrativo executivo), em razão da sua função 

administrativa, como gerais e abstratas (ato administrativo normativo), em decorrência de sua 

função normativa. 

O regulamento é ato administrativo porque expedido pela Administração Pública, 

por decreto, para dar aplicação e execução às leis. Porém, distingue-se do ato administrativo 

executivo, por seu caráter normativo, expedido em razão da função normativa própria do 

Poder Executivo. É, portanto, ato administrativo normativo, por atribuição constitucional. 

Ao lado disso, verifica-se que este é um fundamento prático com uma roupagem 

jurídica, na medida em que procura justificar a utilização de instrumentos normativos através 

da função administrativa (argumento jurídico), para atender à governabilidade (argumento 

pragmático), em virtude da compreensão inadequada do fundamento constitucional da função 

normativa exercida pelo Poder Executivo. 

Em relação ao argumento de que a competência regulamentar seria mero reflexo 

do poder hierárquico, este não é equivocado, embora insuficiente. É certo que o Presidente da 

República expede regulamentos em razão do cargo que ocupa como chefe do Poder 

Executivo, e que esses atos normativos dirigem a Administração Pública e orientam a sua 

atuação na aplicação e execução das leis. 

O argumento da hierarquia, contudo, não basta, já que os regulamentos não 

vinculam apenas os agentes públicos subordinados aos superiores hierárquicos, como também 

atingem terceiros subordinados, em suas relações com o Estado tributante. E a relação 

jurídico-tributária decorre da própria Constituição e das leis, não havendo que se falar em 

hierarquia entre as partes. 

                                                 
18 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo. 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 161-2. 
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Quanto ao terceiro argumento, de que a função regulamentar existe para que o 

princípio da igualdade seja observado, ele procede em parte, dado que não justifica apenas a 

expedição de regulamentos, como também das leis e de quaisquer normas jurídicas, ou seja, 

ordena o próprio sistema jurídico. Alega-se que, por meio do regulamento, há uma 

uniformização de procedimentos e interpretações por parte da Administração Pública, 

evitando-se que contribuintes em situações idênticas sejam tratados de maneiras diferentes19. 

Tanto a lei como os regulamentos precisam ser isonômicos, em virtude do que 

dispõe o artigo 5º, caput, da Constituição Federal de 198820. Aliás, o princípio da legalidade 

existe para assegurar, não apenas a segurança jurídica, a liberdade e o patrimônio individuais, 

mas, sobretudo, para implementar o princípio constitucional fundamental da igualdade21. 

A concepção de que a competência regulamentar busca sua fundamentação no 

poder conferido pelo Constituinte ao Poder Executivo para lidar com situações emergenciais 

carece de sustentação. Primeiro porque a Constituição já previu instrumento próprio para 

cuidar de situações de urgência e relevância: a medida provisória. E segundo porque, dizer 

que o regulamento decorre da necessidade prática da Administração de aplicar a lei e de fazer 

frente às questões contingentes do dia a dia é um argumento de ordem política, e não jurídica. 

E o último argumento é o que mais tem despertado a doutrina do direito público 

nas últimas décadas. Trata-se da discricionariedade administrativa como fundamento da 

atribuição regulamentar. Significa que a lei deixa uma certa margem de liberdade ao 

                                                 
19 MACHADO, Hugo de Brito. Os princípios jurídicos da tributação na Constituição de 1988. 4a ed. São Paulo: 
Dialética, 2001, p. 28. 
20 “Legalidade e isonomia tributárias devem, sem contra-indicação alguma, ser descritas e explicadas como um 
só princípio: todos são iguais perante a lei tributária. A legalidade é a morada da isonomia. Esta não se manifesta 
em atos infralegais. Que apenas são seqüência aos atos de recepção da isonomia constitucional pela legalidade 
integrativa da CF. Pobre garantia seria a isonomia se viesse a adentrar-se no sistema jurídico pela via 
regulamentar ou de portarias, ordens de serviço, “pareceres-normativos”, instruções normativas e outros atos que 
tais. Não se deve, em linguagem doutrinária, ocultar a identificação dos dois princípios da linguagem 
constitucional: ninguém deverá ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei 
isônoma”. BORGES, José Souto Maior. Legalidade e isonomia tributárias: a questão da sua demarcação. In: 
Revista da ESMAPE. Recife, A. 1, n. 1, nov., 1996, p.262-5. 
21 “O princípio da legalidade existe para implementar a igualdade – este, sim, princípio fundamental do sistema”. 
LACOMBE, Américo Masset. Princípios constitucionais tributários. 2a ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 15, 
nota de rodapé nº 10. No mesmo sentido, cf. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 
9a ed., 4a tiragem, São Paulo: Malheiros, 1994, p. 367-8. 
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administrador para agir, nos casos particulares, e o agente público, no exercício da 

discricionariedade, diante das possibilidades existentes na lei, utiliza os regulamentos para 

reduzir essas opções, autolimitando-se ou limitando as atividades dos administrados22. 

No entanto, a discricionariedade não coincide com a competência regulamentar, 

nem é o seu fundamento, embora seja uma nota característica dessa função normativa. Isto 

porque não há discricionariedade apenas na execução da lei, mas também pode existir 

decorrente da aplicação do próprio regulamento23. Ademais, em matéria tributária, nos termos 

do artigo 3o e 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional, a atividade administrativa 

é plenamente vinculada, sendo reduzida a aceitação da discricionariedade. 

O fundamento de validade mais adequado a explicar o exercício do poder 

regulamentar, diante da vigente Constituição Federal de 1988, é exclusivamente o critério da 

competência24. Nesse sentido, os regulamentos estão previstos expressamente no artigo 84, 

inciso IV, da Lei Maior, de onde retiram o seu fundamento positivo de validade. 

E, na medida em que se reconhece que o regulamento encontra seu fundamento de 

validade diretamente na Constituição, ou seja, que se cuida de um poder próprio ou atribuição 

constitucional originária da Administração Pública, chega-se à importante conclusão de que 

ele independe de autorização legislativa. Embora necessite de uma lei prévia, a qual irá 

regular, não precisa que haja na lei a previsão de regulamento para que o Poder Executivo 

possa manejá-lo, sendo supérfluos os dispositivos que o autorizam a desempenhar esse mister. 

Tampouco poderá o Poder Legislativo proibir o exercício da atribuição regulamentar, sob 

pena de inconstitucionalidade25. 

 

                                                 
22 GASPARINI, Diógenes. Poder regulamentar. 2a ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 23; MELLO, 
Vanessa Vieira de. Regime jurídico da competência regulamentar. São Paulo: Dialética, 2001, p. 58. 
23 GASPARINI, Diógenes. Idem, p. 24. 
24 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 5a ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p 243. 
25 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade legislativa do poder executivo. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000, p. 290; CARRAZZA, Roque Antônio. O regulamento no direito tributário brasileiro. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1981, p. 113. 
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3.2. Critérios de distinção entre a lei e o regulamento. 

 

 

Os regulamentos se encontram sobre uma linha divisória entre o Poder Executivo 

e o Legislativo. Ele é ao mesmo tempo execução da lei e legislação26. Por isso, estabelecer 

critérios de discrímen entre a lei e o regulamento é um problema tormentoso do direito.  

Isto ocorre, primeiro, “porque el concepto de reglamento no ha tenido 

históricamente, ni tiene hoy, la precisión del concepto de ley”27. E segundo, porque há um 

relativismo na delimitação entre eles, dado que não existe um limite absoluto e universal, mas 

que resulta do momento histórico e do tipo de organização política de cada Estado. Significa 

que é equivocada qualquer distinção apriorística e sem analisar o contexto de cada 

ordenamento jurídico individualmente28. 

Em todo caso, a doutrina tem proposto alguns critérios materiais e formais para 

fazer essa distinção. Do ponto de vista material, lei e regulamento se assemelham, haja vista 

que veiculam normas dotadas de caráter genérico, abstrato e impessoal. 

Os fundamentos materiais se referem às funções, ao campo de atuação dessas 

espécies normativas, ou ao critério de inovação na ordem jurídica. O primeiro critério, 

funcional, diferencia princípios e pormenores, cabendo à lei formular princípios, e ao 

regulamento pormenorizá-los. Porém, trata-se de um critério vago, “pois não permite traçar 

com rigor a distinção entre princípios e pormenores; além de que [...] nada impede que haja 

pormenores numa lei e princípios num regulamento”29. 

                                                 
26 MAURER, Hartmut. Droit administratif allemand. Traduzido para o francês por Michel Fromont. Paris: 
L.G.D.J., 1992, p.65. 
27 “Porque o conceito de regulamento não teve historicamente, nem tem hoje, a precisão do conceito de lei”. 
ROYO, Javier Perez. Las fuentes del derecho. Madri: Editorial Tecnos, 1984, p. 122. Tradução do Autor. 
28 AMARAL, Diogo de Freitas. Curso de direito administrativo. 2a reimpressão, v. II, Coimbra: Almedina, 2003, 
p. 166-7. 
29 AMARAL, Diogo de Freitas. Idem, p. 167. 
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Quanto ao campo de atuação, a questão está no âmbito da reserva legal e da 

reserva regulamentar, que será debatido mais adiante (vide capítulo 4). É possível adiantar 

que, no Brasil, a doutrina e a jurisprudência são unânimes em que todas as matérias podem ser 

objeto de lei, não havendo qualquer assunto que possa ser excluído da atividade legislativa, à 

exceção das limitações contidas no próprio texto constitucional. Logo, não se reconhece, em 

princípio, uma reserva regulamentar. 

Em relação ao critério da inovação na ordem jurídica, segundo o qual apenas a lei 

poderia criar direito novo, ao passo que o regulamento seria a ela subordinado, sem qualquer 

papel criativo ou inovador, trata-se de um argumento totalmente apartado da realidade, uma 

vez que todo e qualquer regulamento cria direito, inovando a ordem jurídica30. Este assunto 

será retomado mais à frente. 

A Constituição não possui qualquer definição material de ato legislativo, nem 

tampouco de ato normativo infralegal. Embora haja hipóteses de reserva legal, não há no texto 

constitucional um conceito de lei material, como forma de distinguir aprioristicamente lei de 

regulamento. Destarte, o critério material não permite, no sistema constitucional brasileiro, 

uma distinção satisfatória e suficiente para distinguir entre essas espécies normativas31.  

Neste contexto, do mesmo modo que não há possibilidade de definir a lei, 

delimitando esse conceito às normas por ela abrangidas e com a exclusão das demais, em 

virtude do seu caráter universal, tampouco existe tal possibilidade em relação ao regulamento. 

A concepção constitucional de regulamento não faz referência alguma à matéria, nem permite 

que se qualifique determinado assunto como regulamentar pelas questões das quais se ocupa, 

excluindo-se os outros que não seriam objeto de sua força normativa32. 

                                                 
30 GASPARINI, Diógenes. Poder regulamentar. 2a ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 13-14. 
31 CARRAZZA, Roque Antônio. O regulamento no direito tributário brasileiro. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1981, p. 8. 
32 OTTO, Ignacio de. Derecho constitucional. Sistema de fuentes. Barcelona: Editorial Ariel, 1997, p. 216-7. 
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Isto não significa dizer que o regulamento não está sujeito a limites e que pode se 

ocupar de qualquer matéria, pois, como será debatido oportunamente (vide capítulo 4), há 

matérias que são reservadas à lei e, à semelhança de outros sistemas, “el Reglamento tiene um 

doble limite, la Constitución y las Leyes”33. 

Diante disso, é mister reconhecer a identidade material entre lei e regulamento, ou 

seja, substancialmente, os regulamentos são leis34. Cumpre perfilhar, então, que apenas 

formalmente é possível fazer essa distinção entre tais figuras jurídicas, por serem elas 

categorias normativas regidas por regimes jurídicos diferentes. 

O primeiro critério formal de descrímen é o orgânico, para o qual, nessa ordem, a 

lei cabe ao Legislativo, o regulamento ao Executivo, e as sentenças ao Judiciário (função 

legislativa, executiva e judicial, respectivamente). No entanto, consoante visto, atualmente há 

uma repartição das atribuições estatais entre os Poderes, classificadas em típicas e atípicas, 

sendo mais adequado falar-se em funções normativas, administrativas e judiciais. 

Nesse sentido, o critério orgânico ou formal é insuficiente, dada a falta de 

correlação entre função e Poder no Estado moderno, havendo o exercício de funções típicas e 

atípicas, em maior ou menor grau, por todos os Poderes da República concomitantemente35. 

O outro critério de distinção formal, e que está mais em consentâneo com as 

diretrizes do direito constitucional contemporâneo, é o da competência, conforme o qual as 

atribuições normativas de cada órgão são fixadas na Constituição, independentemente de sua 

categorização formal36. 

 

                                                 
33 “O Regulamento tem um duplo limite, a Constituição e as leis”. QUERALT, Juan Martín; SERRANO, 
Carmelo Lozano; BLANCO, Francisco Poveda. Derecho tributario. 5ª ed., Madri: Aranzadi, 2002, p .84. 
Tradução do Autor. 
34 AMARAL, Diogo de Freitas. Curso de direito administrativo. 2a reimpressão, v. II, Coimbra: Almedina, 2003, 
p. 168. 
35 GASPARINI, Diógenes. Poder regulamentar. 2a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 15. 
36 FERRAZ, Sérgio. 3 estudos de direito. São Paulo: RT, 1977, p. 49; LEAL, Victor Nunes, Problemas de 
direito público, Forense: Rio de Janeiro, 1960, p. 68; GASPARINI, Diógenes. Poder regulamentar. 2a ed, São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 15. 
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Assim, diante de um exame das disposições constitucionais atinentes à repartição 

de atribuições, se determinado ato foi editado em função de uma competência legislativa, 

trata-se de lei, ou se foi expedido em virtude de uma competência regulamentar, está-se diante 

de um regulamento. 

Esse critério supre, em regra, a exigência de distinção entre lei e regulamento, 

categorias normativas gerais, abstratas e impessoais. Ao lado disso, ele permite discutir a 

existência de hierarquia normativa, bem como a usurpação de competências reservadas pela 

Constituição a cada um dos poderes, em observância ao princípio da legalidade37. 

 

 

3.3. As expressões poder, faculdade, atribuição e competência. 

 

 

O exercício da atividade regulamentar pelo Poder Executivo ora é denominado 

como poder, faculdade, atribuição, ora como competência. Todas essas locuções, sem 

exceção, são utilizadas concomitantemente pela doutrina, pela jurisprudência e pelos 

diplomas legais, acima de tudo, pela própria Constituição Federal. 

A expressão poder é a que recebe as maiores críticas por ser equívoca, na medida 

em que é principalmente utilizada para designar os Poderes da República, o que poderia 

sugerir a existência de um quarto poder, com feições próprias, ao lado do Legislativo, 

Executivo e Judiciário. Trata-se de uma expressão antiga, e que, na verdade, estava inserida 

dentro do termo poderes administrativos38. 

 

 

                                                 
37 GASPARINI, Diógenes. Poder regulamentar. 2a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 16. 
38 MELLO, Vanessa Vieira de. Regime jurídico da competência regulamentar. São Paulo: Dialética, 2001, p. 45. 
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Apesar disso, é a expressão mais utilizada pela doutrina, e a própria Lei Maior, no 

seu artigo 49, inciso V, reza que compete ao Congresso Nacional “sustar os atos normativos 

do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar (...)”. 

Na seqüência, a locução “faculdade regulamentar” também não atende aos 

critérios de univocidade técnico-jurídicos, pois traz ínsita a idéia de possibilidade, isto é, de 

opção, escolha ou aceitação pelo Poder Executivo de realizar ou não a atividade regulamentar, 

segundo um juízo livre do administrador39. Essa denominação não se ajusta à importância 

dessa função no Estado de Direito. 

A designação atribuição regulamentar é mais adequada, já que está incluída no rol 

de tantas outras igualmente conferidas ao Presidente da República. Com efeito, esta expressão 

é utilizada pela Constituição Federal, inclusive nomeando a seção “Das atribuições do 

Presidente da República” (Título IV, Capítulo II, seção II da Carta Política). 

E a expressão competência é, dentre todas, a mais compatível com o Estado de 

Direito, por trazer a idéia de dever, cujo descumprimento acarreta a responsabilidade pessoal 

do administrador40. Entende-se por competência as diversas modalidades que servem para que 

as entidades, órgãos ou agentes públicos emitam decisões e realizem as suas funções41. 

Embora a expressão competência seja a mais adequada de todas para exprimir o 

exercício de atividade normativa pelo Poder Executivo, todas as demais locuções são 

utilizadas no presente texto, na medida em que estão arraigadas na cultura jurídica nacional. 

 

 

 

 

                                                 
39 GASPARINI, Diógenes. Poder regulamentar. 2a ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 18. 
40 MELLO, Vanessa Vieira de. Regime jurídico da competência regulamentar. São Paulo: Dialética, 2001, p. 45. 
41 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 9a ed. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 479. 
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3.4. Requisitos de validade dos regulamentos. 

 

 

Os regulamentos, por se assemelharem à lei, do ponto de vista material, devem 

observar alguns dos requisitos de validade que a ela se aplicam e outros que lhe são próprios, 

quais sejam: o caráter normativo, a forma de exteriorização, a publicação, a referenda 

ministerial e o fundamento de competência expresso. O exame desses requisitos é necessário 

para a compreensão da função regulamentar do Poder Executivo, bem como para agregar 

outras diferenças formais, além das já apresentadas, entre esses atos e as normas legais. 

O primeiro dos requisitos, o caráter normativo é o que leva o regulamento a ser 

chamado de lei material. Embora seja um ato administrativo, é exercido em virtude de função 

normativa própria, a função regulamentar. O regulamento se diferencia, assim, do ato 

administrativo stricto sensu, pelo caráter singular deste, e geral e impessoal daquele. 

A forma ou veículo de exteriorização do regulamento, segundo requisito 

extrínseco de validade dos regulamentos, é o decreto. Este é o único instrumento pelo qual o 

Chefe do Poder Executivo formaliza seus atos executivos ou normativos42. Nesse sentido, 

regulamento e decreto não se confundem, na medida em que há entre eles uma relação de 

continência: “decreto é a forma, o continente. Regulamento é a matéria, o conteúdo”43. 

A publicação é outro requisito necessário para a validade dos decretos 

regulamentares. Por ser um ato que produzirá efeitos, não apenas no interior da Administração 

Pública, mas também em relação a terceiros, o regulamento deverá ser publicado para que 

                                                 
42 “Um decreto é regulamentar quando fixa uma regra geral, é individual quando visa a uma pessoa 
individualmente designada”. RIVERO, Jean. Direito administrativo. Tradução Rogério Ehrhardt Soares. 
Coimbra: Almedina, 1981, p. 80. 
43 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 2a ed., 3a tiragem, atualizada por Rosolea Folgosi. São Paulo: 
Malheiros, 2004, P. 135. 
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dele tomem conhecimento os interessados44. E a publicação do regulamento deverá ser 

integral, sob pena de não produzir os efeitos pretendidos45. 

É importante destacar que publicação e publicidade não se confundem. A primeira 

corresponde à veiculação do ato no Diário Oficial, na qual surge a presunção absoluta, iure et 

de iure, de que o texto normativo é levado ao conhecimento de todos os seus destinatários. É 

o princípio de que ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando o seu desconhecimento 

(ignorantia legis nemine excusat). Nesse ponto, os regulamentos se igualam às leis. 

Quanto à publicidade, trata-se de um termo mais amplo, pelo qual se entende o 

conhecimento e a possibilidade de acompanhamento de todo o processo de formulação do ato 

normativo pelos seus destinatários. A publicidade envolve a deliberação do projeto de lei, as 

discussões e negociações, votações, divulgação dos motivos etc. No regulamento, não há esse 

trâmite, e a sociedade passa a conhecer do seu conteúdo apenas quando da sua publicação, 

embora a Administração Pública deva observar o princípio da publicidade, por força do artigo 

37, caput, da Constituição Federal de 1988. 

Em todo caso, deve-se reconhecer que há apenas a ficção de publicidade da lei, 

dado a inflação normativa, o que compromete o postulado da segurança jurídica. “A lei não 

retira a sua força obrigatória da circunstância de ser conhecida; precisamente em decorrência 

disso a necessidade lógica da presunção de que é conhecida”46. 

Na seqüência, tem-se o requisito da referenda ministerial, na forma do artigo 87, 

parágrafo único, inciso I da Lei Fundamental, para o qual compete ao Ministro de Estado 

“referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República”. Para Gasparini, a 

                                                 
44 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade legislativa do poder executivo. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000, p. 279. 
45 GASPARINI, Diógenes. Poder regulamentar. 2a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 135. 
46 CARRAZZA, Roque Antônio. O regulamento no direito tributário brasileiro. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1981, p. 188. 
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referenda do Ministro da pasta responsável e, em todos os casos, do Ministro da Justiça, é 

exigência constitucional indispensável, cuja ausência invalida o ato47. 

E o último requisito extrínseco de validade do ato regulamentar é a 

fundamentação expressa da competência segundo a qual o ato normativo está sendo expedido. 

Todavia, não basta apenas a referência ao dispositivo constitucional de competência da função 

regulamentar, mas principalmente a indicação da norma legal que está sendo regulamentada, 

com o fim de verificar o respeito ao princípio da legalidade48. 

 

 

3.5. A titularidade da competência para a expedição de regulamentos e os atos 

normativos infra-regulamentares. 

 

 

A Constituição Federal de 1988 estabelece que compete privativamente ao 

Presidente da República expedir decretos e regulamentos49. Não obstante, a função normativa 

do Poder Executivo não se resume aos regulamentos, havendo inúmeros outros atos 

normativos editados por outras autoridades componentes da Administração Pública, e que são 

considerados regulamentos lato sensu50. 

                                                 
47 GASPARINI, Diógenes. Poder regulamentar. 2a ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p 112-3. 
48 GASPARINI, Diógenes. Idem, p. 97. 
49 “Decretos, em sentido próprio e restrito, são atos administrativos da competência exclusiva dos chefes do 
Executivo, destinados a prover situações gerais ou individuais, abstratamente previstas de modo expresso, 
explícito ou implícito, pela legislação. Comumente, o decreto é normativo e geral, podendo ser específico ou 
individual. Como ato administrativo, o decreto está sempre em situação inferior à lei e, por isso mesmo, não a 
pode contrariar. O decreto geral tem, entretanto, a mesma normatividade da lei, desde que não ultrapasse a 
alçada regulamentar de que dispõe o Executivo”. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 
20a ed., São Paulo: Malheiros, 1995, p. 273. 
50 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade legislativa do poder executivo. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000, p. 270-1. 
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Porém, diferente de outros países, nos quais todos os atos editados por órgãos da 

Administração Pública integram o conceito de regulamento51, no Brasil, a Constituição trata 

regulamento em sentido estrito, como atribuição exclusiva e indelegável do Chefe do Poder 

Executivo, por força do que dispõe o artigo 84, inciso IV e parágrafo único da Lei Maior. Os 

atos decorrentes de outras autoridades não correspondem, assim, ao conceito constitucional de 

regulamento52. 

Portanto, o regulamento, no direito brasileiro, pode ser entendido em sentido lato 

como qualquer ato normativo geral, abstrato e impessoal, emanado das autoridades de órgãos 

da Administração Pública, mas em sentido estrito apenas como o ato normativo editado, de 

modo privativo e indelegável, pelo Chefe do Poder Executivo53. 

As instruções ministeriais também possuem relevo constitucional, estando 

atualmente previstas no artigo 87, parágrafo único, inciso II da Carta da República. O 

Ministro de Estado possui a atribuição própria de “expedir instruções para a execução das leis, 

decretos e regulamentos”. Embora possam regulamentar diretamente a lei, as instruções 

diferem dos regulamentos, já que também devem dar aplicação aos decretos regulamentares, 

pelo que se infere a sua subordinação em relação a ambas espécies legislativas referidas54. 

É necessário observar que também são chamadas instruções os atos normativos 

expedidos por outros agentes públicos, hipótese em que, obviamente, não recebem o 

                                                 
51 “tout organe de l´Exécutif peut, par principe, être habilité à édicter un règlement, on peut concevoir, lês 
règlements lês plus divers – quant à leur contenu, leur domaine d´application et leur portée” (todos os órgãos do 
Executivo podem, em princípio, ser habilitados a editar um regulamento, podendo-se conceber os regulamentos 
mais diversos – quanto a seu conteúdo, seu domínio de aplicação e seu alcance”. MAURER, Hartmut. Droit 
Administratif allemand. Traduzido para o francês por Michel Fromont. Paris: L.G.D.J., 1992, p.65. Tradução do 
Autor. 
52 Esses atos “integram um conceito lato de regulamento. Integram, ademais, no direito estrangeiro, o próprio 
conceito de regulamento. Afinal, em outros sistemas jurídicos, o regulamento não é mais do que o ato normativo 
baixado pela Administração Pública. Tal não ocorre no Brasil. Regulamento, em nosso país, visto o conceito no 
sentido estrito, é apenas o ato normativo secundário editado pelo Chefe do Executivo. Se o ato decorre de 
qualquer outra autoridade, já não mais corresponde à idéia constitucional de regulamento”. CLÈVE, Clèmerson 
Merlin. Atividade legislativa do poder executivo. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 271. 
53 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Idem, p. 277. 
54 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Ibidem, p. 278. 
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qualificativo de ministerial. São espécies de atos normativos infra-regulamentares, na medida 

em que se colocam em posição inferior à lei e aos regulamentos. 

Estão nessa categoria as portarias, circulares, resoluções, regimentos etc, os quais 

se destinam a dar início à execução dos regulamentos, “sempre que entre estes e o ato 

concreto houver a necessidade de uma atuação normativa do Poder Executivo”55. Esses atos 

normativos infra-regulamentares também são regras gerais, abstratas e impessoais, e que 

vinculam tanto a Administração Pública, como também os administrados, consoante restará 

demonstrado a seguir. 

No âmbito do direito público, e sobremaneira do direito tributário, são expedidos 

tais atos normativos, em que a Administração Pública interpreta as normas legais ou 

regulamentares, uniformizando a aplicação do direito pelos órgãos administrativos. 

Cumpre observar, por outro prisma, que, da mesma forma que os decretos podem 

veicular atos concretos ou regras gerais e abstratas, também as instruções, circulares, portarias 

e congêneres podem conter atos individuais, com diretrizes e ordens a órgãos 

hierarquicamente inferiores56. 

Destarte, as limitações à competência regulamentar para esses atos 

administrativos são ainda mais amplas, porque se submetem aos regulamentos que, por sua 

vez, estão adstritos à lei e à Constituição Federal. Nesse sentido, tudo o que foi e for dito 

acerca das limitações à expedição de regulamentos se aplica às instruções, portarias e 

resoluções, de uma forma ainda mais acentuada. 

 

 

                                                 
55 CARRAZZA, Roque Antônio. O regulamento no direito tributário brasileiro. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1981, p. 100. 
56 QUERALT, J. M.; SERRANO, C. L.; BLANCO, F. P.. Derecho tributario. 5ª ed., Madri: Aranzadi, 2002, p. 
89. 
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3.6. O caráter inovador dos regulamentos na ordem jurídica. 

 

 

À lei é atribuída, no sistema jurídico brasileiro, a função criadora do direito, 

denominada de função normativa inaugural, enquanto aos regulamentos se confere a “fiel 

execução da lei”, fórmula esta constante de todas as constituições brasileiras57, e que não 

traduz rigorosamente a realidade a que a doutrina e a jurisprudência lhe têm atribuído58. 

A doutrina dominante sustenta que os regulamentos não podem inovar 

originariamente na ordem jurídica, por força do artigo 2º (separação dos poderes), artigo 5º, 

inciso II (princípio da legalidade), e artigo 84, IV (competência regulamentar) da Lei Maior, 

no sentido de que, por meio deles, o Poder Executivo não pode estabelecer restrições à 

liberdade e à propriedade dos indivíduos. E mais, o regulamento não pode criar, nem 

modificar, ou sequer extinguir direitos e obrigações, senão nos termos da lei59. 

Diferente de outros regimes, defende-se que, no Brasil, apenas a lei tem força 

normativa inaugural, e que apenas ela pode obrigar, à exceção de normas com força de lei 

expressamente previstas na Constituição (lei delegada, medida provisória, regimento interno 

                                                 
57 Constituição do Império de 1824 – “Art. 102. O Imperador é o Chefe do Poder Executivo, e o exercita pelos 
seus Ministros de Estado. São suas principaes attribuições: (...) XII. Expedir os Decretos, Instrucções, e 
Regulamentos adequados á boa execução das Leis”; Constituição de 1891 – “Art 48. Compete privativamente ao 
Presidente da República: 1º) sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e resoluções do Congresso; expedir 
decretos, instruções e regulamentos para sua fiel execução”; Constituição de 1934 – “Art 56 - Compete 
privativamente ao Presidente da República: § 1º) sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, e expedir decretos 
e regulamentos para a sua fiel execução”; Constituição de 1937 – “Art 74 - Compete privativamente ao 
Presidente da República:        a) sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e expedir decretos e regulamentos 
para a sua execução”; Constituição de 1946 – “Art 87 - Compete privativamente ao Presidente da República: I - 
sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução”; 
Constituição de 1967 – “Art 83 - Compete privativamente ao Presidente: (...) II - sancionar, promulgar e fazer 
publicar as leis, expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução”. 
58 “As atribuições [regulamentares] são dadas segundo uma fórmula genérica: “[...] para a fiel execução da lei”. 
(...) que se vem tornando tradicional em todos os sistemas, sem traduzir na realidade o que de fato ocorre. 
Exprimem, tão-somente, um princípio comum encontrável nos textos constitucionais, a que a teoria, a 
jurisprudência e a história constitucional se encarregam de atribuir limites bem diversos daqueles que uma 
interpretação gramatical lhes poderia dar”. GASPARINI, Diógenes. Poder regulamentar. 2a ed, São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1982, p. 35. 
59 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios gerais de direito administrativo. V. I, Rio de Janeiro: 
Forense, 1969, p. 319. 
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dos tribunais), as quais, porém, são limitadas em seu âmbito de validade. Apenas a lei, nessa 

concepção, seria universal, incondicionada e independente de pressupostos60. 

As normas infralegais, assim, só poderiam ser obrigatórias se implicitamente 

contidas nos preceitos legais, e sua obrigatoriedade não decorreria de força própria, mas de 

sua conformidade com a lei61. É dizer: a relação de conformidade com a lei representa um 

juízo de subsunção da norma regulamentar na lei62. A função dos regulamentos seria, assim, 

não a de criar o direito, mas a de “estabelecer as condições em que a lei deve ser executada e 

prover a melhor maneira de tornar efetivas as suas determinações”63. 

Entende-se que, ainda que prolixa, não pode a lei prever todas as situações em que 

deva ser aplicada, ou exigir-se que o legislador se prenda a nuanças e ao casuísmo, até mesmo 

porque, se assim o fizesse, tornar-se-ia rapidamente obsoleta e ultrapassada. Daí porque a lei 

estabeleceria os princípios fundamentais, declarando o direito, e os regulamentos os 

desenvolveriam e os tornariam aplicáveis, “sem, é evidente, vulnerá-la, seja na sua letra, seja 

no seu espírito”64. 

É por esta razão que a norma legal deve ser geral, não apenas para abranger várias 

relações jurídicas, mas para poder ser aplicada quando das mutações das situações de fato 

resultantes dessas relações. Por outro lado, a lei não deve descer a detalhes e a minúcias, 

especialmente de caráter formal, como os que indicam a sua forma de cumprimento, pois esta 

tarefa de natureza complementar ou de execução melhor se coaduna com a competência 

regulamentar do Poder Executivo65. 

                                                 
60 Por todos, ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 2a ed., 3a tiragem, atualizada por Rosolea Folgosi, 
São Paulo: Malheiros, 2004, p. 123-5. 
61 ATALIBA, Geraldo. Idem, p. 125. 
62 MELLO, Vanessa Vieira de. Regime jurídico da competência regulamentar. São Paulo: Dialética, 2001, p. 54-
8. 
63 CAVALCANTI, Themistocles Brandão. Princípios gerais de direito público. 2a ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 
1966, p. 175. 
64 CARRAZZA, Roque Antônio. O regulamento no direito tributário brasileiro. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1981, p. 16 e 67. 
65 RÁO, Vicente. O direito e a vida dos direitos. 3a ed., v. I, anotada e atualizada por Ovídio Rocha Barros 
Sandoval, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991, p. 271. 



 69 

De uma forma ainda mais restritiva, Geraldo Ataliba66 e Vicente Ráo67 defendem 

que os regulamentos não podem ampliar, reduzir, completar, explicar ou mesmo minudenciar 

o conteúdo das leis, mas apenas dispor a forma como a Administração Pública deverá cumpri-

las, assegurando a sua fiel execução. 

Essa construção doutrinária, no entanto, não é consentânea com a realidade 

constitucional brasileira, nem tampouco é coerente com as premissas teóricas sobre as quais 

se sustentam, sobretudo do positivismo normativista. Segundo Kelsen, toda norma é, por si 

mesma, produtora de direito. Distingue ele entre atos de criação e atos de aplicação do direito, 

mas no sentido de que “todo ato jurídico é simultaneamente ato de aplicação de uma norma 

superior e produção, regulada por esta norma, de uma norma inferior”68. Daí porque a criação 

e aplicação do direito se processa por graus, em que o ato jurídico inferior é a execução do 

superior, sendo a lei a execução imediata da Constituição, e o regulamento da lei69. 

Por outro lado, os autores que admitem o caráter inovador dos regulamentos, ora 

entendem que a função regulamentar se presta a detalhar os conceitos e princípios dispostos 

na lei, ora defendem que a inovação do direito ocorre ainda que se trate de regulamento 

meramente executivo. Na verdade, as teorias que reconhecem o caráter criativo da 

competência regulamentar decorrem da verificação de que é praticamente impossível 

distinguir o simples desdobramento ou a minudência de normas postas pela lei da criação de 

regras de direito novas. 

                                                 
66 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 2a ed., 3a tiragem, atualizada por Rosolea Folgosi, São Paulo: 
Malheiros, 2004, p. 139. 
67 “Ao exercer a função regulamentar, não deve, pois, o Executivo criar direitos e obrigações novas, que a lei não 
criou; ampliar, restringir ou modificar direitos ou obrigações constantes de lei; ordenar ou proibir o que a lei não 
ordena nem proíbe; facultar ou vedar por modo diverso do estabelecido em lei; extinguir ou anular direitos ou 
obrigações que a lei conferiu; criar princípios novos ou diversos; alterar a forma que, segundo a lei, deve revestir 
um ato; atingir, alterando-o por qualquer modo, o texto ou o espírito da lei”. RÁO, Vicente. O direito e a vida 
dos direitos. 3a ed., v. I, anotada e atualizada por Ovídio Rocha Barros Sandoval, São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1991, p. 273. 
68 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado, 6a ed., São Paulo: Martins 
Fontes, 1998, p. 260-3. 
69 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios gerais de direito administrativo. V. I, Rio de Janeiro: 
Forense, 1969, p. 317. 
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A função normativa, para Eros Roberto Grau70, constitui elemento essencial do 

ordenamento jurídico, instituindo preceito abstrato, genérico e inovador. E dentro dessa 

função normativa, já foi destacado, encontram-se a função legislativa e a regulamentar, que 

não se confundem. 

Em oposição à idéia de conformidade do regulamento em relação à lei, Diógenes 

Gasparini71 defende a concepção de compatibilidade, que significa a possibilidade de 

conviverem essas espécies normativas sem que haja uma total submissão do regulamento em 

relação à lei, desde que respeitados os limites de competência constitucionais. 

Isto implica dizer que, sempre que são editados, os regulamentos e demais atos 

normativos administrativos, mesmo visando promover o cumprimento da lei, irão criar direito 

novo, distinto da norma legal72. De fato, qualquer ato jurídico, não apenas do Legislativo, 

como do Executivo e até do Judiciário – a decisão no caso concreto –, representa, 

necessariamente, a criação de uma nova norma jurídica73. Caso fossem as normas tributárias 

infralegais meras repetidoras da lei, não haveria razão para sua existência74.  

É necessário, contudo, advertir que a crítica à idéia reducionista dos regulamentos 

não é absoluta. Ao se afirmar que o regulamento inova a ordem jurídica, não significa dizer 

que o faz do mesmo modo e alcance da lei. Esta inova inauguralmente, originalmente e 

encontra seus parâmetros materiais e formais exclusivamente na Constituição. Ademais, não 

necessitam, para serem editadas, da existência de ato normativo anterior. 

                                                 
70 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 5a ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 238-44. 
71 GASPARINI, Diógenes. Poder regulamentar. 2a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 7. 
72 “É evidente que o regulamento inova a ordem jurídica, ainda que não o faça em caráter inaugural, já que deve 
respeitar os lindes da lei que o exige”. CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 
19a ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 333, nota 134. 
73 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico.  6a ed., Brasília: UnB, 1995, 175-80. 
74 “Os regulamentos de execução inovam a ordem jurídica. (...) Se assim não fosse, (...) seriam inúteis ou, 
quando não, despiciendos e até mesmo impraticáveis. Estariam presos rigidamente à lei, mas portadores da 
característica de dizer, sem repetir a lei, coisas que a lei não disse, do que, entretanto estão proibidos. Seria um 
ato, ante tal raciocínio, impossível, tanto empírica, como logicamente”. GASPARINI, Diógenes. Poder 
regulamentar. 2a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 34-8. 
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Já nos regulamentos, a inovação é derivada, limitada e subordinada à lei75, ou seja, 

necessitam da preexistência de lei para serem expedidos, e devem respeitar não apenas a 

Constituição, como a lei regulamentada. 

Ao regulamentar uma lei, não fica o Poder Executivo atado, pois não se trata de 

uma atividade estática, embora limitada ou condicionada76. E esses limites são encontrados na 

própria Constituição, que veda a atos infralegais, por exemplo, prescrever penas ou prever 

tributos; ou não confere ao regulamento a atribuição de adiar ou suspender a vigência da lei, 

ou ainda de decidir, com caráter definitivo, controvérsias a respeito da aplicação do direito. 

Na Carta Política de 1988, há a distribuição de competências entre os Poderes da 

República, bem como a previsão da espécie de ato pelo qual manifestarão a vontade do 

Estado. Destarte, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário veiculam, respectivamente, leis, 

atos administrativos e sentenças. E esses atos são obrigatórios, por determinação 

constitucional, ainda que estabeleçam restrições à liberdade ou à propriedade77 e, portanto, 

inovam a ordem jurídica, cada qual, em seu âmbito de competência e de acordo com as 

limitações que o próprio sistema lhes impõem. 

 

 

3.7. Os destinatários dos atos normativos infralegais. 

 

 

A questão relativa ao âmbito pessoal de validez das normas regulamentares é de 

suma importância, e talvez um dos pontos mais delicados e debatidos do direito constitucional 

                                                 
75 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade legislativa do poder executivo. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000, P. 280. 
76 SZKLAROWSKY, Leon Frejda. O princípio da legalidade tributária. Revista Jurídica da Procuradoria Geral 
do Distrito Federal, v. 1, n. 1, dez., Brasília, 1966, p. 15-30.  
77 GASPARINI, Diógenes. Poder regulamentar. 2a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 128-9. 
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tributário. Trata-se de saber, até que ponto os regulamentos se aplicam a terceiros 

administrados, uma vez reconhecido o seu caráter inovador do direito. 

Especialmente em razão do princípio da legalidade, defende-se que os 

administrados não podem ser compelidos a obedecer aos regulamentos, inclusive em matéria 

tributária, pois que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude de lei” (art. 5º, inciso II, da Constituição Federal de 1988)78. Nesse sentido, haveria 

um direito público subjetivo dos administrados somente se submeterem à lei79. 

Os atos administrativos normativos, segundo essa concepção, são exclusivamente 

de ordem interna e vinculam apenas os funcionários subalternos da Administração Pública, 

em função do princípio hierárquico80. Assim, não poderiam vincular o contribuinte, mas 

apenas exprimir ordens dos hierarquicamente superiores aos seus subordinados para que 

cumpram a lei de determinada forma. 

O objeto desses atos normativos seria a execução da lei, quando da norma legal 

possam resultar diferentes comportamentos administrativos possíveis. Por esse motivo, essas 

normas poderiam apenas estabelecer regras e padrões dirigidos aos agentes da Administração 

Pública, quando da aplicação da lei no caso concreto. Significa que esses atos podem apenas 

indicar a forma de cumprimento da lei, sem gerar direitos e obrigações novos, não contidos no 

ditame legal, em relação aos particulares. 

Em geral, a doutrina reconhece que somente indiretamente podem ser os 

administrados atingidos pelos regulamentos, na medida em que tiverem que lidar com a 

Administração Pública e atender à orientação nela dominante. Seria o mesmo caso das normas 

regimentais, as quais regulam as condições internas de execução dos serviços públicos e a 

                                                 
78 CARRAZZA, Roque Antônio. O regulamento no direito tributário brasileiro. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1981, p. 155. 
79 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 2a ed., 3a tiragem, atualizada por Rosolea Folgosi, São Paulo: 
Malheiros, 2004, p. 138. 
80 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 14a ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 
331-2. 
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maneira de sua utilização por terceiros, e que constituem, não raro, simples instruções sobre o 

funcionamento da Administração Pública. Nessas situações, haveria apenas, de modo reflexo, 

conseqüências para os particulares81. 

Essa visão, todavia, não se coaduna com a realidade. 

É verdade que os regulamentos não regem relações jurídicas entre particulares, 

mas o fazem entre o Estado com terceiros, sejam esses agentes públicos, sejam particulares. 

No caso de normas tributárias, como regulamentos e instruções, não há como negar que elas 

se dirigem, não apenas à própria Administração Pública, como principalmente aos 

contribuintes, sobretudo quando veiculam obrigações acessórias relativas à arrecadação e à 

fiscalização dos tributos. 

O foco não deve ser a vinculação ou não dos administrados ao regulamento, 

porque, embora a Constituição tenha previsto o princípio da legalidade, referindo-se à lei 

como fonte das obrigações, outras espécies normativas também foram previstas no texto 

constitucional, inclusive produzidas pela Administração Pública para constranger terceiros 

administrados a sua observância obrigatória. 

Ademais, não se deve negar a importância dos regulamentos, nem tampouco das 

instruções, portarias, circulares, etc, tendo em vista que elas servem para uniformizar a 

interpretação normativa da Administração Pública acerca de certas matérias, alcançando e 

afetando as relações entre os cidadãos (contribuintes) e os órgãos administrativos82. 

O administrado deve se orientar segundo as normas constantes da Carta da 

República, das leis e da legislação de modo geral, sejam elas fonte primária ou secundária 

(subsidiária) do ordenamento jurídico. Toda regra de direito apresenta, tanto ao cidadão como 

                                                 
81 Nesse sentido, MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios gerais de direito administrativo. V. I, Rio 
de Janeiro: Forense, 1969, p. 304-24; CARRAZZA, Roque Antônio. O regulamento no direito tributário 
brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981, p. 155; ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 2a 
ed., 3a tiragem, atualizada por Rosolea Folgosi, São Paulo: Malheiros, 2004, p. 138. 
82 QUERALT, J.M.; SERRANO, C.L.; BLANCO, F.P. Derecho tributario. 5ª ed., Madri: Aranzadi, 2002, p. 89. 
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a qualquer outro destinatário, um caráter obrigatório, nas mesmas condições das leis editadas 

pelo Parlamento83. 

A discussão, pois, deve-se centrar na extensão da competência regulamentar, à luz 

da própria Constituição Federal e, principalmente, em face do princípio da legalidade, 

especialmente quando há um alargamento da função normativa pelo Poder Executivo, 

inclusive com a aquiescência dos tribunais superiores. 

 

 

3.8. As leis não-regulamentáveis e o problema da auto-suficiência, auto-executoriedade 

ou auto-aplicabilidade. 

 

 

Os regulamentos não podem ser expedidos para regulamentar toda e qualquer lei, 

mas apenas aquelas do ramo do direito em que a Administração Pública deve atuar. Isto 

porque o regulamento visa a executar ou assegurar a execução de leis da competência 

constitucional do Poder Executivo. 

Significa que, como este poder não executa, por exemplo, o Código de Processo 

Civil e o Código de Processo Penal, que são diplomas utilizados perante o Poder Judiciário, 

não cabe a expedição de regulamentos para lhes dar aplicabilidade. Também não pode 

regulamentar as leis civis e comerciais, pois estas são utilizadas nas relações entre 

particulares. Mesmo quando o Poder Executivo utiliza tais diplomas legais, o faz em 

igualdade com os particulares84. 

                                                 
83 MAURER, Hartmut. Droit Administratif allemand. Traduzido para o francês por Michel Fromont. Paris: 
L.G.D.J., 1992, p.64. 
84 CARRAZZA, Roque Antônio. O regulamento no direito tributário brasileiro. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1981, p. 88 e 98, nota de rodapé nº 77. 
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É importante alertar que o fato do “regulamento ser uma norma emanada da 

Administração não significa, de modo algum, que seja uma norma relativa à Administração, 

isto é, a sua organização e funcionamento de seus serviços ou a suas relações com os 

particulares”. Embora importantes as normas regulamentares que tratem de organização 

administrativa, serviço militar, rede de ensino e hospitais públicos, há também regulamentos 

que se ocupam de outras questões, a exemplo de matérias econômicas e tributárias85. 

Ao lado disso, nem todas as leis, no âmbito do direito administrativo ou tributário, 

que competem ao Poder Executivo aplicar, são regulamentadas. São as leis consideradas 

bastantes em si ou que se impõem sem a necessidade de regulamentação, também 

denominadas de auto-suficientes86, auto-executáveis87 ou auto-aplicáveis88. Nessa categoria 

de leis auto-executáveis, segundo Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, estão as que conferem 

poderes, estabelecem garantias e prescrevem proibições89. 

O problema de difícil resposta, entretanto, é saber quando uma lei tributária é ou 

não auto-executável, e que requer regulamentação. 

Em alguns casos, a própria lei tributária condiciona expressamente a sua vigência 

à regulamentação, sendo não auto-aplicável por expressa manifestação do Poder Legislativo. 

Nos casos de leis tributárias que instituem tributos, ainda que entrem em vigor imediatamente, 

estas não costumam disciplinar certas questões relativas à arrecadação, como, por exemplo, 

                                                 
85 OTTO, Ignacio de. Derecho constitucional. Sistema de fuentes. Barcelona: Editorial Ariel, 1997, p. 216-7.  
86 GASPARINI, Diógenes. Poder regulamentar. 2a ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 138. 
87 “O regulamento é a execução imediata da lei tributária não auto-executável”. CARRAZZA, Roque Antônio. O 
regulamento no direito tributário brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981, p. 99; no mesmo sentido, 
MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios gerais de direito administrativo. V. I, Rio de Janeiro: 
Forense, 1969, p. 320; 
88 FALCÃO, Amílcar. Introdução ao direito tributário. Atualizado por Flávio Bauer Novelli. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999, p. 52; MELLO, Vanessa Vieira de. Regime jurídico da competência regulamentar. São Paulo: 
Dialética, 2001, p. 66. 
89 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Idem, p. 320. 
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local de pagamento e modelo de guia de recolhimento, e que, sem o regulamento, não poderá 

ser aplicada e executada na prática90. 

Em relação às leis complementares, Carrazza entende que essas não podem ser 

regulamentadas, por que seriam direcionadas apenas ao próprio Legislador, como limite à 

própria atividade legiferante. Exemplifica dizendo que seria inaceitável que uma norma 

regulamentar determinasse o modo de interpretação do artigo 3o do Código Tributário 

Nacional, o qual define tributo91. 

Nos demais casos, porém, as leis tributárias precisam ser regulamentadas, sob 

pena de não atingirem seu fim, dado que o Poder Legislativo não pode prever todas as 

circunstâncias de fato, e há inúmeras situações práticas que precisam ser reguladas para a sua 

aplicação no caso concreto. 

Assim, sempre que houver uma lei tributária não auto-executável, caberá ao Poder 

Executivo, pela via do decreto regulamentar, dar-lhe aplicabilidade, no interesse da 

fiscalização e arrecadação dos tributos. É o que Carrazza denomina de “princípio da 

necessidade do regulamento no direito tributário brasileiro”, segundo a qual o Poder 

Executivo não pode deixar de regulamentar uma lei tributária, que lhe incumba aplicar, 

quando esta necessita de regulamentação92. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90 FALCÃO, Amílcar. Introdução ao direito tributário. Atualizado por Flávio Bauer Novelli. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999, p. 52; CARRAZZA, Roque Antônio. O regulamento no direito tributário brasileiro. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1981, p. 99. 
91 CARRAZZA, Roque Antônio. Idem, p. 89. 
92 CARRAZZA, Roque Antônio. Ibidem, p. 100 e 128. 



4. As relações entre a lei e o regulamento no direito brasileiro. 

 

 

Os princípios da legalidade e da separação dos poderes, e a conexão entre a lei e o 

regulamento são questões que dependem de cada direito positivo, do desenvolvimento das 

instituições democráticas do país, e das condições históricas de relacionamento entre o 

Parlamento e o Executivo1 no ordenamento jurídico observado. Daí porque, centrar-se-á o 

presente capítulo nas relações entre a lei e o regulamento no direito brasileiro, especialmente 

na vigência da atual Carta Política. 

Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 foi apelidada de “Constituição 

principiológica”, porque enuncia explicitamente vários princípios, dentre eles a legalidade nas 

suas diversas formas2. Em relação à Administração Pública, há a submissão ao “bloco da 

legalidade”, constante do artigo 37 da Lei Maior, para o qual não basta a exigência de lei, 

sendo necessário observar a moralidade administrativa, a boa-fé, a igualdade, a razoabilidade, 

a proporcionalidade etc, os quais densificam o conteúdo da legalidade3. 

No entanto, a legalidade não implica, no direito brasileiro, o monopólio do Poder 

Legislativo sobre a produção normativa, nem a vedação ao Poder Executivo de expedir 

regulamentos, mas torna esses atos normativos submissos à lei e aos princípios 

constitucionais. 

Apesar disso, a doutrina costuma alegar o princípio da legalidade como 

impediente ao exercício da função regulamentar, ressalvados os regulamentos de execução4. 

Essa interpretação conjuga os princípios da legalidade e da tripartição do poder à previsão 

                                                 
1 VAZ, Manuel Afonso. Lei e reserva da lei. A causa da lei na Constituição portuguesa de 1977. Dissertação de 
doutroamento em ciências jurídicos-políticas da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa. 
Porto, 1992, p. 48. 
2 LACOMBE, Américo Lourenço Masset. Princípios constitucionais tributários. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 
15. 
3 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo ordenador. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 32. 
4 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 5a ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p 244. 
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constitucional da competência regulamentar, em seu artigo 84, inciso IV, para impedir que o 

Poder Executivo, por ato próprio, possa impor obrigações aos indivíduos, mas apenas expedir 

regulamentos para a “fiel execução de lei”. 

Contudo, essa compreensão, já foi visto, não é capaz de afastar o exercício da 

competência regulamentar, porque prevista expressamente na Constituição. Por isso, é 

necessário abandonar o discurso que nega essa atribuição ao Poder Executivo, e concentrar-se 

no “juego de relaciones entre la Ley e el Reglamento”5, buscando os limites desse 

relacionamento no direito positivo. No ordenamento jurídico pátrio, há uma dupla ordem de 

submissão do decreto regulamentar: a Constituição e a lei regulamentada6. 

Inicialmente, cumpre distinguir entre o fundamento geral e particular da 

competência regulamentar.  O primeiro limite reside na Constituição, o que significa que os 

regulamentos não derivam da lei, antes têm sua origem na própria Carta Política; e o segundo 

diz respeito ao fundamento de cada regulamento especificamente, e que exige a existência de 

lei prévia para o exercício dessa função administrativa da Administração7. 

A primeira ordem de limitações ao poder regulamentar, então, está na própria 

Constituição Federal, uma vez que os regulamentos não podem conflitar com os princípios e 

garantias constitucionais, ao desconsiderar, por exemplo, a irretroatividade, a anterioridade ou 

a isonomia, ou ainda o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido8. 

                                                 
5 “Jogo das relações entre a lei e o regulamento”. ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, Tomás-
Ramón. Curso de derecho administrativo. Madri: Civitas Editorial, 2002, p. 235. 
6 QUERALT, Juan Martín; SERRANO, Carmelo Lozano; BLANCO, Francisco Poveda. Derecho tributario. 5ª 
ed., Madri: Aranzadi, 2002, p .84. 
7 AMARAL, Diogo de Freitas. Curso de direito administrativo. 2a reimpressão, v. II, Coimbra: Almedina, 2003, 
p. 176-7. 
8 CARRAZZA, Roque Antônio. O regulamento no direito tributário brasileiro. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1981, p. 103-4. 
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Em relação aos limites legais, aí é onde se encontra o grande problema de 

estabelecer as balizas da competência regulamentar. A lei não encontra limites frente ao 

regulamento, podendo substituir ou excluir, restringir ou ampliar seus ditames9. 

 O primeiro limite legal à competência regulamentar está radicado no princípio da 

precedência ou primariedade da lei. Este impõe que deve haver uma lei prévia a qual o 

regulamento irá regulamentar. Não significa que o regulamento retira seu fundamento de 

validade da lei, mas que a existência desta é pressuposto de validade daquele10. E em virtude 

desse princípio, há uma vinculação da Administração Pública à lei, traduzida no dever de 

apontar o fundamento legal do ato normativo. 

O segundo limite está no princípio da primazia, preferência ou preeminência da 

lei. Do ponto de vista formal, ele significa que a relação entre a lei e o regulamento é baseada 

no princípio da hierarquia normativa, não estando as diversas normas em um mesmo plano de 

horizontalidade, mas sim de verticalidade, em que a lei é norma superior e o regulamento 

inferior e subordinado11. 

Do ponto de vista material ou de conteúdo, o princípio da preferência da lei 

traduz-se na exigência de observância e proibição de desrespeito ou violação da norma legal. 

Significa, ainda, que o regulamento não poderá ir direta nem indiretamente contra o disposto 

em lei, sobretudo em relação às matérias a ela reservadas constitucionalmente12. 

É a partir do princípio da primazia formal e material da lei que se conclui pela 

impossibilidade do regulamento modificar, retificar, limitar ou revogar disposição legal, 

extinguir direitos e obrigações nela previstas, ou mesmo suspender, antecipar ou adiar a sua 

execução. Disto se infere também que os regulamentos não podem ser contra legem. 
                                                 
9 ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de derecho administrativo. Madri: 
Civitas Editorial, 2002, p. 236. 
10 “Não existe exercício de poder regulamentar sem fundamento numa lei prévia anterior”. CANOTILHO, José 
Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 3a ed. Coimbra: Almedina, 1999, p 776. 
11 PASTOR, Juan Alfonso Santamaría. Principios de derecho administrativo. 4ª ed., v. I, Madri: Ramón Areces, 
2002, p. 325. 
12 CANOTILHO, J. J. Gomes. Idem, p. 669-70; QUERALT, J. M.; SERRANO, C. L.; BLANCO, F. P. Derecho 
tributario. 5ª ed., Madri: Aranzadi, 2002, p. 84; PASTOR, Juan Alfonso Santamaría. Idem, p. 325. 
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A questão que surge, no entanto, é saber se os regulamentos devem ser apenas 

secundum legem, ou se podem ser também praeter e ultra legem, isto é, se podem estabelecer 

regras apenas para a pura e simples execução da lei, ou completar-lhe as minúcias que não 

puderam ser previstas pelo legislador, ou que este preferiu deixar ao cargo do administrador. 

Nesse sentido, conforme dito supra, é difícil fixar o que seja o mero desdobramento de 

normas legais da criação de novas regras apartadas do preceito original. 

O ponto de partida desse questionamento é a expressão “em virtude de lei”, 

locução tradicional encartada em nossas constituições e presente no artigo 5º, inciso II da Lei 

Magna vigente. A controvérsia quanto ao significado dessa expressão é saber se basta a 

existência de uma lei prévia autorizando a expedição de atos com o conteúdo nela previstos e, 

portanto, “em virtude de lei”, ou se é necessário ater-se rigorosamente ao texto legal13. 

Entende Eros Grau que, ainda quando o regulamento não seja expedido no estrito 

desenvolvimento da lei, impondo novas obrigações – e desde que haja uma atribuição legal 

explícita ou implícita –, estar-se-á respeitando a legalidade, por que o ato terá surgido “em 

virtude de lei”14. Embora advirta o autor que ele não está se valendo de um jogo de palavras 

constantes do texto constitucional para defender uma ampliação da competência 

regulamentar, na verdade, a expressão não foi cunhada para dar esse sentido ao princípio da 

legalidade, nem jamais foi assim interpretada na prática constitucional. 

O problema seguinte está na expressão “fiel execução de lei”, do artigo 84, inciso 

IV da CF, que sugere, por um lado, que cabe aos regulamentos assegurar a observância da lei, 

de um modo fidedigno, estrito e leal15, sem desbordar dos limites legais. Por outro lado, a 

fidelidade pode ser entendida como um dever e não uma faculdade do Chefe do Poder 

Executivo de regulamentar as leis, o que é confirmado pelo artigo 85, inciso VII da Lei Maior, 

                                                 
13 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 9a ed. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 368. 
14 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 5a ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 250. 
15 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 2a ed., 3a tiragem, atualizada por Rosolea Folgosi, São Paulo: 
Malheiros Editores, 2004, p. 150. 
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a qual prevê como crime de responsabilidade do Presidente da República os atos ou omissões 

que atentem contra a Constituição e ao cumprimento das leis e das decisões judiciais. 

Coube ao artigo 99 do Código Tributário Nacional, na qualidade de lei 

complementar e com a atribuição de regular as limitações ao poder de tributar, tratar da 

competência regulamentar do Poder Executivo, ao estabelecer que o “conteúdo e o alcance 

dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos (...)”. 

Sendo uma regra, não apenas de limitação formal, mas também de conteúdo, 

conclui-se que, no âmbito tributário, aos decretos foi conferido um caráter secundum legem. 

Por isso, não está o Chefe do Poder Executivo, teoricamente, autorizado a expedir decretos 

praeter ou ultra legem, embora, na prática, seja difícil precisá-los. 

O Decreto Federal nº 2.954, de 29 de janeiro de 1999, que “estabelece regras para 

a redação de atos normativos de competência dos órgãos do Poder Executivo”, contém ditame 

expresso, no seu artigo 5º 16, em que determina que as propostas de decretos regulamentares 

deverão estabelecer as condições de aplicação da lei, mas, acima disso, estabelece que elas 

não podem conter matéria estranha ao ato legislativo a que visa a regulamentar. Este mesmo 

decreto, no seu artigo 10, em relação às normas tributárias, estabelece que o proponente do 

diploma deverá certificar-se de que o princípio da legalidade está sendo observado17. 

No direito tributário, portanto, a limitação dos regulamentos é ainda mais ampla 

do que em outros ramos do direito, em razão da previsão expressa, na Constituição e no 

Código Tributário Nacional, de matérias que só podem ser regulamentadas por lei. Trata-se da 

chamada legalidade estrita ou princípio da reserva legal, cuja regra geral é de que somente a 

lei pode instituir tributos, estabelecer infrações ou penalidades que possam repercutir na 

liberdade e no patrimônio dos indivíduos. 

                                                 
16 “Art. 5o. As proposições regulamentares estabelecerão as condições para a aplicação da lei, não podendo 
conter matéria estranha ao ato legislativo a ser regulamentado”. 
17 “Art. 10. Na elaboração de normas que instituam tributos, deverá o proponente certificar-se que os princípios 
da anterioridade e da legalidade estão sendo observados”. 
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4.1. A reserva de lei. 

 

 

O princípio da reserva legal, formulado em benefício da supremacia da lei, tem 

sua origem na doutrina alemã do final do século XIX. Foi uma teoria criada com o fim de 

proteger por lei a propriedade e a liberdade, eleitas como valores substanciais do sistema. A 

reserva da lei, assim, criou as chamadas cláusulas da propriedade e da liberdade, sobretudo 

em relação ao estabelecimento de tributos e penas18. 

Ainda hoje esse assunto suscita muitas questões, inclusive em matéria tributária, 

para a qual é necessário definir o âmbito material do tributo e quais os aspectos da hipótese de 

incidência tributária que estão amparados pela reserva legal. 

Inicialmente, cumpre distinguir o princípio da legalidade (genérica) da reserva 

legal (legalidade específica). O primeiro diz respeito à submissão e o respeito da 

Administração Pública à lei, enquanto o segundo consiste em estabelecer que determinadas 

matérias deverão ser disciplinadas por lei (reservadas à lei)19. 

Na legalidade, é necessário que haja lei formal prevendo o assunto, enquanto que 

a reserva legal fixa quais questões expressamente previstas na Constituição só poderão ser 

objeto de ato de competência legislativa, com a exclusão da atuação normativa do Executivo. 

O motivo para que exista uma reserva de lei, quando se sabe que a lei, na teoria 

constitucional moderna, é “uma forma à procura de conteúdo”, é a progressiva ampliação da 

função normativa do Poder Executivo e a necessidade de um reserva simultaneamente 

material e formal do parlamento para regular determinadas matérias20. Assim, a legalidade 

                                                 
18 ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de derecho administrativo. Madri: 
Civitas Editorial, 2002, p. 239. 
19 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 9a ed. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 369; 
GASPARINI, Diógenes. Poder regulamentar. 2a ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 148-9. 
20 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 3a ed. Coimbra: 
Almedina, 1999, p. 673. 
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compreende um juízo de hierarquia entre as fontes normativas, e a reserva de lei envolve a 

competência do Poder Legislativo para dispor sobre conteúdo específico e exclusivo. 

Cumpre, então, distinguir entre reserva de lei formal (Gesetzvolvehalt), na qual o 

parlamento pode se limitar a autorizar o Poder Executivo a disciplinar uma determinada 

matéria pela via regulamentar (nesse caso, tem-se uma lei de autorização, delegação ou 

habilitação), da reserva material da lei (Tatbestandmässigkeit), a qual estabelece que a 

disciplina completa de certa matéria deverá ser veiculada por lei21. 

O princípio da legalidade genérica comporta uma reserva relativa de lei, e a 

legalidade estrita uma reserva integral ou absoluta. A regra geral é que todas as matérias são 

relativas, cabendo a lei definir as bases, os princípios e o regime jurídico da matéria regulada, 

deixando uma margem de atuação à Administração Pública para a concretização dos 

comandos legais, segundo juízos de oportunidade e conveniência. Nesses casos, a 

Constituição emprega fórmulas, dentre outras, do tipo: “nos termo da lei”, “no prazo de lei”, 

“com base na lei”, “nos limites da lei”, “conforme os critérios da lei”22. 

A reserva absoluta é a exceção, devendo estar prevista expressamente no texto 

constitucional a extensão da matéria regulável exclusivamente por lei, implicando em 

restrição total à intervenção regulamentar do Poder Executivo, ou seja, não há partilha de 

competência normativa entre os poderes. As expressões comumente utilizadas são as 

seguintes: “a lei regulará”, “a lei disporá”, “a lei poderá definir” etc. 

A reserva relativa de lei, na verdade, é a manifestação típica da primazia da lei, 

em razão da sua superioridade hierárquica sobre o regulamento, excluindo ou limitando a 

atuação deste. Com efeito, a reserva legal stricto sensu é a reserva material de lei, que diz 

                                                 
21 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos. Coimbra: Almedina, 1998, p. 345-7. 
22 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 9a ed. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 370. 
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respeito ao seu conteúdo, e afasta a intromissão do regulamento nas matérias expressamente 

reservada à lei no texto constitucional. Por isso, é também denominada de reserva expressa23. 

A contrario sensu, é possível falar, em alguns sistemas jurídicos, em reserva de 

regulamento, que importa em uma competência normativa primária e autônoma da 

Administração Pública24, na qual é vedada a intromissão do legislador. 

É importante destacar que a reserva constitucional de uma matéria à lei não supõe 

a proibição total do exercício da competência regulamentar, em virtude da necessidade, regra 

geral, da expedição de regulamentos executivos, voltados à execução, cumprimento e 

fiscalização administrativa das disposições legais25. 

Historicamente, as Constituições brasileiras não se interessam tanto em 

determinar a matéria da lei, diferente, por exemplo, do sistema francês, no qual a Constituição 

de 1958 lista as matérias destinadas à lei, relegando o restante a uma reserva de regulamento, 

e do ordenamento jurídico português, cuja Constituição de 1976 estabelece um rol de matérias 

de reserva legislativa absoluta e outro elenco de assuntos de reserva legislativa relativa, 

consoante será apresentado mais adiante (vide capítulo 7). 

No Brasil, não há matéria reservada ao regulamento, sendo todos os campos 

passíveis de regulação por lei, diante do princípio da universalidade da lei, traduzido na 

fórmula “cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre 

todas as matérias de competência da União” (artigo 48 da CF/88). Daí porque Roque Carrazza 

censura a expressão “reserva de lei” 26, por entender que pode levar à idéia de uma repartição 

de competência normativa entre a lei e o regulamento. 

                                                 
23 PASTOR, Juan Alfonso Santamaría. Principios de derecho administrativo. 4ª ed., v. I, Madri: Ramón Areces, 
2002, p. 344-5. 
24 VAZ, Manuel Afonso. Lei e reserva da lei. A causa da lei na Constituição portuguesa de 1977. Dissertação de 
doutroamento em ciências jurídicos-políticas da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa. 
Porto, 1992, p. 35. 
25 PASTOR, Juan Alfonso Santamaría. Idem, p. 347-8. 
26 CARRAZZA, Roque Antônio. O regulamento no direito tributário brasileiro. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1981, p. 31. 



 85 

Da mesma forma que a legalidade, na reserva legal, não se deve buscar um 

conteúdo apartado de um contexto constitucional positivo, que o incorpora e lhe confere suas 

configurações no sistema jurídico. De fato, nada impede que um sistema seja baseado na 

legalidade, e ao mesmo tempo, retire da lei certas matérias e as submeta ao regulamento. 

Em todo caso, é possível afirmar que, em praticamente todos os ordenamentos, a 

instituição de tributos é matéria de reserva legal27. Contudo, a reserva de lei pode ser relativa, 

entendida como simples exigência de lei para a criação de tributos28, ou absoluta, impondo à 

lei regular em sua totalidade os elementos essenciais do tributo29. 

O sistema jurídico brasileiro consagra tanto o princípio da legalidade, quanto o da 

reserva de lei. O artigo 5º, inciso II da Constituição consagra a legalidade genérica, enquanto 

o artigo 150, I versa a legalidade específica ou estrita em matéria tributária. Não fosse o artigo 

5º, II acima citado considerado reserva formal e relativa de lei, não haveria sentido para que a 

Constituição estabelecesse as hipóteses absolutas em seu bojo. 

O Brasil adota, em matéria tributária, a reserva absoluta de lei formal, diferente 

dos contornos do princípio encartado no inciso II do artigo 5o. Para a instituição ou aumento 

de tributo, não é suficiente a existência de lei, mas a fixação, por essa fonte, de todos os 

critérios de sua determinação e individualização. “Não basta a lex scripta; indispensável ainda 

uma lex stricta”, o que importa na subtração ao Poder Executivo de quaisquer elementos de 

decisão, que não os contidos na lei30. 

O balizamento dessa reserva absoluta de lei tributária, então, exige que se 

estabeleça o significado de criar ou aumentar tributo. A redação do texto constitucional em 

                                                 
27 CHULVI, Cristina Pauner. El deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. 
Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001, p. 206-8. 
28 Segundo Álvaro Rodríguez Bereijo, o Tribunal Constitucional espanhol entende que a reserva de lei em 
matéria tributária é relativa. Jurisprudencia constitucional y principios de la imposición. Garantías 
constitucionales del contribuyente. 2ª ed., coordenado por P. Kirchhof, Valencia: Tirant lo Blanch, 1999, p. 137. 
29 MACHADO, Hugo de Brito. Os princípios jurídicos da tributação na Constituição de 1988. 4a ed. São Paulo: 
Dialética, 2001, p. 19. 
30 BARRETO, Aires. Base de cálculo, alíquota e princípios constitucionais. 2a ed. São Paulo: Max Limonad, 
1998, p. 139. 
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vigor, a qual empregou o termo “exigir ou aumentar”, é duramente criticada pela doutrina, 

que prefere lê-la como instituir ou majorar tributo, tal qual no artigo 2º, inciso II da Emenda 

Constitucional nº 18/65, ou instituir ou aumentar, como previsto no artigo 20, inciso I, da 

Constituição de 1967, e art. 19, inciso I, da Emenda Constitucional nº 1, de 1969, sob o 

argumento de que exigir está mais próximo do significado de cobrar do que criar31. 

A crítica, todavia, parece infundada, porque, se o tributo só pode ser exigido por 

lei, não poderia ser instituído de outra forma ou, ainda que o fosse instituído por norma 

infralegal, só passaria a ser exigível com a edição de lei, o que tornaria sem sentido a norma 

regulamentar32. Nesse sentido, deve-se entender que as expressões exigir, instituir e decretar 

são sinônimas. Ademais, tem-se interpretado a norma como instituição e majoração, mas 

também como redução ou extinção de tributos já existentes, ou seja, qualquer forma de 

alteração da hipótese de incidência tributária33. 

A instituição de tributo é uma questão que reside no alcance da competência 

legislativa para definir os elementos ou critérios essenciais do tributo, como o fato gerador, a 

base de cálculo e os sujeitos da relação jurídico-tributária. Do contrário, deve-se indagar se é 

possível ao legislador apenas declarar o tributo como instituído, relegando ao Poder Executivo 

quantificar e individualizar a obrigação tributária. 

Com efeito, este não é o sentido do artigo 150, I da Constituição, para o qual criar 

um tributo é estabelecer todos os elementos necessários à determinação do sujeito passivo e 

do quantum exigível, não se admitindo que o regulamento seja utilizado para definir qualquer 

aspecto da hipótese de incidência tributária que não esteja previsto em lei. A lei tributária tem 

que conferir identidade ao tributo, não cabendo ao regulamento senão um campo residual, em 

questões tributárias formais, no interesse da administração e de fiscalização dos tributos. 

                                                 
31 Por todos, MACHADO, Hugo de Brito. Os princípios jurídicos da tributação na Constituição de 1988. 4a ed., 
São Paulo: Dialética, 2001, p. 23. 
32 MACHADO, Hugo de Brito. Idem, p. 23-31. 
33 STRAPASSON, Maria das Graças. Princípio da legalidade tributária. São Paulo: Juruá, 2003, p. 90. 
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4.1.1. A tipicidade tributária. 

 

 

A reserva absoluta de lei recebe também a denominação de tipicidade tributária, 

especificidade ou precisão conceitual, com inspiração na doutrina alemã. Há quem entenda se 

tratar de um princípio autônomo em relação ao princípio da legalidade tributária34, mas o 

certo é que este nunca veio expresso em nossas Constituições ou nas leis de maneira nominal. 

A tipicidade é um qualificativo da reserva legal, e que procura concentrar todo o 

conteúdo da hipótese de incidência tributária na lei. Ao lado da necessidade de lei formal, a 

tipicidade se traduz numa reserva material, de forma que a lei determine os elementos 

materiais, subjetivos, temporais, espaciais e quantitativos da hipótese de incidência tributária. 

Pretende-se excluir, por meio da tipicidade tributária, a competência regulamentar 

da Administração Pública, bem como de qualquer margem de decisão decorrente da utilização 

de cláusulas gerais, conceitos indeterminados, normas legais em branco ou a 

discricionariedade administrativa, além da competência do juiz decidir, nessas matérias, por 

meio de analogia35. 

Defende Alberto Xavier que o princípio da legalidade da tributação, expresso no 

brocardo nullum tributum sine lege, não se caracteriza pela mera reserva de lei, mas pela sua 

qualificação como reserva absoluta de lei, diferindo da relativa porque deve conter todos os 

critérios para a conduta administrativa, bem como para a decisão no caso concreto, de forma 

que esta “se obtém por mera dedução da própria lei, limitando-se o órgão de aplicação a 

subsumir o fato na norma, independentemente de qualquer valoração pessoal”36. 

 

                                                 
34 FERNANDES, Rodrigo de Andrade M. Tipicidade tributária. Curitiba: Juruá, 2003, p.21. 
35 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos. Coimbra: Almedina, 1998, p. 354-5. 
36 XAVIER, Alberto. Tipicidade da tributação, simulação e norma antielisiva. São Paulo: Dialética, 2002, p. 17-
8. 
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Nesse sentido, a descrição legal da hipótese de incidência tributária deve ser 

taxativa, de maneira que não comporte quaisquer elementos adicionais não completamente 

contidos na norma primária, ao que chama de tipicidade fechada ou cerrada37. A taxatividade 

ou princípio do numerus clausus importa que a lei e somente ela contenha o rol das situações 

tributáveis, pois, do contrário, admitir uma lista exemplificativa implicaria em reconhecer a 

possibilidade do administrador ou do juiz integrarem a norma legal38. 

 Defende Alberto Xavier que desse princípio resulta que a lei tributária deva ser 

dotada das seguintes características: (i) casuísmo, no sentido de que a lei deve ser estrita e 

prever o tributo de forma minuciosa, com a vedação de cláusulas gerais; (ii) exclusividade, 

que significa que a lei não pode delegar ou conter normas de reenvio a outros atos de nível 

inferior; (iii) clareza e precisão, coibindo-se a utilização de conceitos indeterminados e a 

discricionariedade; e (iv) expressa, excluindo a possibilidade de analogia39. 

Decorre ainda da tipicidade a implicação dupla entre o pressuposto do fato 

gerador e a conseqüência legal (tributo), isto é, o fato gerador da obrigação tem que estar 

definido em lei como a situação necessária e suficiente ao nascimento da obrigação tributária, 

consoante previsto no artigo 114 do CTN40. Significa que a lei deve ser seletiva, descrevendo 

os fatos geradores na forma de tipos que exprimam as realidades tributáveis, e excluindo 

todos aqueles que não estão contidos nessa descrição legal. 

 

 

 

                                                 
37 XAVIER, Alberto. Tipicidade da tributação, simulação e norma antielisiva. São Paulo: Dialética, 2002, p. 17-
20. 
38 OLIVEIRA, Yone Dolácio de. In: Comentários ao Código Tributário Nacional. V. 2., coordenado por Ives 
Gandra da Silva Martins, São Paulo: Saraiva, 1998, p. 9. 
39 XAVIER, Alberto. Idem, p. 23. 
40 OLIVEIRA, Yone Dolácio de. Idem, p. 9. 
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4.1.2. O pensamento conceitual e o tipológico no direito tributário. 

 

 

A tipicidade ou tipologia, que diz respeito à enumeração das matérias que deverão 

estar contidas na lei tributária, traz uma série de problemas, principalmente tendo em vista 

que o legislador, ao estabelecer a hipótese de incidência tributária, necessariamente utiliza 

generalizações, abstrações e presunções41. 

A generalidade e a abstração, segundo a lógica dedutiva utilizada pela dogmática 

tradicional, estão a serviço dos princípios e valores da segurança jurídica e igualdade, como 

forma de conferir tratamento jurídico uniforme a situações semelhantes, e inibir exceções e 

privilégios odiosos. Essa lógica parte da categorização, que agrupa os conceitos de acordo 

com suas notas características, em classes, indo de conceitos específicos para outros mais 

gerais, superiores e amplos. 

A lógica conceitual é semelhante à tipológica, em que também o conhecimento é 

ordenado segundo as semelhanças, embora não se prenda ao rigor da identidade, admitindo 

transições fluidas e a gradação. No direito, a utilização do pensamento conceitual ou 

tipológico importam numa escolha entre determinados princípios e valores42. 

Nesse contexto, Xavier defende que o princípio da determinação ou tipicidade 

fechada dos tributos significa que a hipótese de incidência tributária deve ser formulada por 

conceitos determinados, contendo todos os elementos essenciais do tributo, como base de 

cálculo, alíquota e sujeitos da relação jurídico-tributária. Essa fórmula afastaria a introdução 

de critérios subjetivos na aplicação do direito no caso concreto. A descrição material do “tipo” 

                                                 
41 DERZI, Mizabel de Abreu Machado, em nota atualizadora a BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais 
ao poder de tributar. 7a ed., revista e complementada à luz da CF/88, Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 117-8. 
42 DERZI, Mizabel de Abreu Machado. Direito tributário, direito penal e tipo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1988, p. 286-7. 
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tributário, nessa perspectiva, deve ser um conceito fechado, seguro, exato, rígido, preciso e 

reforçador da segurança jurídica43. 

Mizabel de Abreu Machado Derzi diferencia conceitos de tipos e reconhece o 

pensamento tipológico no direito, mas defende a prevalência, no âmbito tributário, de 

conceitos e do pensamento classificatório, em virtude do princípio da legalidade tributária, da 

segurança jurídica e da repartição constitucional de competências. Isto porque os tipos seriam 

mais adequados para “captar as fluidas transições da vida”, enquanto os conceitos para fixar 

os elementos essenciais para identificação, classificação e diferenciação dos tributos44. 

Nesse mesmo sentido, Geraldo Ataliba afirma que, no direito tributário brasileiro, 

a hipótese de incidência é um conceito determinado e fechado, motivo pelo qual não caberia 

falar em tipo ou tipicidade, porque este não seria adequado a satisfazer o ideal de segurança 

jurídica45. Na verdade, o pensamento tipológico seria uma exceção no direito tributário, nas 

hipóteses em que o Executivo fica autorizado, dentro dos limites legais, a alterar alíquotas, 

graduando-as e flexibilizando-as, como no imposto de importação e exportação, IPI e IOF46. 

Nesse mesmo contexto, e diverso da opinião de Alberto Xavier, para quem os 

tipos tributário e penal são idênticos47, Roque Carrazza, Mizabel Derzi e Sacha Calmon 

entendem que, no direito tributário, há um maior rigor do que no direito penal, porque este 

admite subjetivismo na aplicação da pena (dosimetria), enquanto naquele a lei indica ao 

aplicador todos os critérios e fundamentos de quantificação e individualização do tributo48. 

 

                                                 
43 XAVIER, Alberto. Tipicidade da tributação, simulação e norma antielisiva. São Paulo: Dialética, 2002, p. 17-
34. 
44 DERZI, Mizabel de Abreu Machado. Direito tributário, direito penal e tipo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1988, p. 286-7. 
45 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6a ed., 3a tiragem, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 63. 
46 DERZI, Mizabel de Abreu Machado, Idem, p. 129-139. 
47 XAVIER, Alberto. Idem, p. 18-9. 
48 CARRAZZA, Roque Antônio. Direito constitucional tributário. 19a ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 227-
32; DERZI, Mizabel de Abreu Machado, Ibidem, 2001, p. 73; COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de 
direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 200. 
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Para essa corrente, portanto, a determinação seria conceitual e não tipológica e, 

por isso, a legalidade tributária não comportaria a tipicidade. Porém, a doutrina que fala em 

tipicidade, na verdade, costuma tratar de “tipos fechados”, que são o mesmo que conceitos 

classificatórios, pois encontram limites rigidamente definidos. Trata-se de uma contradição 

terminológica, mas que leva à mesma postura diante do direito49. 

Em resumo, tanto uma como outra corrente defendem a certeza da aplicação do 

direito tributário. Para ambas, a lei deve definir, in abstrato, todos os aspectos relevantes para 

que se possa determinar o contribuinte, o quantum debeatur, os fatos e as circunstâncias nos 

quais se deve exigir o tributo50. 

O conceito determinado ou tipo fechado em sentido impróprio, assim, realiza o 

princípio da legalidade, na medida em que reforça a rigidez constitucional de discriminação 

de competências tributárias. Enquanto o pensamento tipológico se baseia em relações do tipo 

“mais ou menos”, o conceitual parte de excludentes do tipo “ou ... ou ...”, e por isso este 

afastaria a bitributação, a invasão de competências e o bis in idem. Trata-se, portanto, de uma 

técnica voltada à segurança jurídica51. 

Apesar disso, o que se verifica é que a tipicidade jamais pode ser absoluta e não 

pode garantir, por si só, o monopólio pelo direito tributário da segurança jurídica, diante da 

imanente indeterminação dos conceitos. Ainda quando a Constituição e o Código Tributário 

Nacional exijam que a lei ordinária “determine” o conteúdo e a medida do tributo, é incapaz 

de afastar, de modo seguro, as indeterminações no caso concreto52. 

 

 

                                                 
49 DERZI, Mizabel de Abreu Machado, em nota atualizadora a BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais 
ao poder de tributar. 7a ed., revista e complementada à luz da CF/88, Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 124-5. 
50 ROSENBLATT, Paulo. O princípio da legalidade tributária a partir de um estudo crítico ao pensamento 
jurídico dogmático. In: Revista Idéia Nova, ano 2, n. 2, jan./jul., Recife: UFPE, 2004, p. 182-4. 
51 DERZI, Mizabel de Abreu Machado, Idem, p. 129-130. 
52 OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Legalidade tributária – o princípio da proporcionalidade e a 
tipicidade aberta. In: Revista de direito tributário, n. 70, São Paulo: Malheiros, 1997, p. 110-1. 
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4.2. A explicitação do princípio da legalidade e da tipicidade no Código Tributário 

Nacional. 

 

 

Em face do disposto no artigo 146, inciso II da Constituição de 1988, que atribuiu 

à lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, o Código 

Tributário Nacional foi alçado ao status dessa espécie normativa. Destarte, em diversos 

dispositivos, esse diploma explicitou o princípio da legalidade tributária, traduzido na 

necessidade de lei para a instituição e majoração de tributo. 

 Nesse sentido, o artigo 3º do diploma em comentário define tributo como toda 

prestação instituída em lei. Destaca-se, ainda, o artigo 114 do CTN, segundo o qual o fato 

gerador é apenas aquele definido em lei. A obrigação tributária é, pois, ex lege, isto é, “nasce 

da vontade da lei, mediante a ocorrência de um fato (fato imponível) nela descrito. Não nasce, 

como as obrigações voluntárias (ex voluntate), da vontade das partes”53. 

Além desses dispositivos, dentre outros que mencionam a necessidade de lei, 

desponta o artigo 97 do Código Tributário Nacional. Dado que já havia a previsão da 

legalidade no regime anterior, considera-se como recepcionada a regra explicitante do artigo 

97 do CTN, à exceção dos impostos que ressalvou nos seus incisos II, III e IV, tanto pela 

Constituição pretérita quanto pela vigente54. 

A legalidade tributária, consoante os dispositivos em apreço, não exige a mera 

autorização de lei formal para que seja instituído ou majorado o tributo, mas determina que a 

própria lei defina todos os aspectos da hipótese de incidência tributária, necessários à 

qualificação do fato gerador e dos sujeitos da relação de tributação, à quantificação da 

obrigação principal, e à definição das sanções pelo descumprimento da imposição legal. 

                                                 
53 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. 6a ed. 3a tiragem. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 35. 
54 OLIVEIRA, Yone Dolácio de. In: Comentários ao Código Tributário Nacional. V. 2, coordenado por Ives 
Gandra da Silva Martins, São Paulo: Saraiva, 1998, p. 3. 
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Em virtude da projeção dos direitos e garantias individuais ao patamar de 

cláusulas pétreas, no artigo 60, § 4º, inciso IV da Constituição, entende Yone Dolácio de 

Oliveira que o princípio da legalidade tributária só pode ser modificado por outra Constituição 

e que, por isso, o artigo 97 do CTN irá perdurar enquanto estiver vigente a atual Carta55. 

No referido dispositivo, são colocados sob a reserva de lei a definição do fato 

gerador, a fixação da alíquota do tributo e da sua base de cálculo, a cominação de penalidade 

e as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou 

redução de penalidades. A partir disso, a expressão exigir ou aumentar tributo do artigo 150, 

inciso I da Constituição ganha contornos mais específicos, retirando parte da sua indefinição. 

Os incisos I e II do artigo 97 do CNT fixam o princípio da legalidade tal como na 

Lei da República, porém, de forma tecnicamente mais adequada, falando, não apenas em 

instituição, como em extinção, e em majoração, que importa em aumento ou redução do 

tributo. E os incisos III e IV explicitam o princípio da tipicidade, indicando ao legislador os 

elementos que deverão obrigatoriamente estar contidos na lei tributária56. 

Ao lado disso, o § 1º do artigo 97 do CTN equipara a majoração de tributo à 

modificação de sua base de cálculo que importe torná-lo mais oneroso. Significa que a lei 

tributária deve descrever o que seja renda, preço do serviço ou valor venal do bem, e qualquer 

modificação do núcleo da hipótese de incidência tributária só pode advir de lei, dado que 

levam à majoração do tributo. 

Por outro lado, não configura majoração de tributo a atualização do valor 

monetário da base de cálculo, segundo o artigo 97, § 2º do CTN. A correção monetária é a 

                                                 
55 OLIVEIRA, Yone Dolácio de. In: Comentários ao Código Tributário Nacional. V. 2, coordenado por Ives 
Gandra da Silva Martins, São Paulo: Saraiva, 1998, p. 4. 
56 OLIVEIRA, Yone Dolácio de. Idem, p. 5. 
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reposição da perda do valor da moeda, em virtude da passagem do tempo e, por isso, em 

regra, não corresponde à majoração da base de cálculo57. 

Na prática, porém, os índices de atualização monetária podem levar a diferenças 

consideráveis quanto ao montante tributável. Durante muito tempo, essa preocupação passou 

ao largo de questionamentos, mas se tornou a tônica na época de hiper-inflação que acometeu 

o Brasil no passado recente. Por isso, a doutrina acordou para o problema e defendeu que a 

atualização monetária faz parte do aspecto ou critério quantitativo da hipótese de incidência 

tributária, vez que influi diretamente sobre a base de cálculo e a alíquota dos tributos58. 

No entanto, o dispositivo é interpretado como a desnecessidade de lei para definir 

os critérios de correção monetária, criando-se, na verdade, um compartilhamento dessa 

matéria entre a lei e o regulamento. 

A indexação de tributos, prática comum anterior ao Plano Real, atrelava o 

pagamento de tributos a índices oficiais, como a Taxa Referencial (TR), a Taxa Referencial 

Diária (TRD), o Bônus do Tesouro Nacional (BTN) e a Unidade Real de Valor (URV). Criou-

se uma espécie de tributos variáveis, indicados pela moeda nacional, mas indexados de forma 

unilateral pelo Fisco. Não se tratava de mera atualização monetária do valor devido, 

importando, não raro, em fixação pelo Executivo do próprio quantum debeatur59. 

Essa questão, aparentemente, foi superada com o Real e a estabilização da moeda, 

embora a desvalorização monetária e o retorno da inflação, nos últimos anos, têm trazido a 

discussão novamente à tona. 

 

                                                 
57 BATALHA, Célio de Freitas. A majoração do tributos, segundo o disposto no art. 97, § 2º, da Lei n. 5.172, de 
25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional). Uma proposta de interpretação. In: Vox Legis, a. XIII, v. 
146, fevereiro, 1981, p. 69-76. 
58 ATALIBA, Geraldo; GONÇALVES, Artur Lima. Carga tributária e prazo de recolhimento de tributos. In: 
Revista de Direito Tributário, nº 45, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988, p. 24-31. 
59 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 19a ed., São Paulo: Malheiros, 2003, 
p. 240-1 
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Problema similar ao da atualização monetária é o relacionamento aos prazos de 

pagamento dos tributos com a legalidade. Embora não previsto a matéria no artigo 97 do 

CTN, o artigo 160 estabelece que, quando a legislação tributária não fixar o tempo do 

pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias da data em que se considera o sujeito 

passivo notificado do lançamento. Do fato do dispositivo se referir à “legislação tributária” e 

não à lei, passou-se a entender que a matéria não estaria albergada pela estrita legalidade 

tributária, e poderia ser disciplinada por norma infralegal60. 

Com efeito, a redução de prazos ou a modificação dos critérios de recolhimento 

dos tributos implicam, não raro, em aumento da carga tributária, principalmente em períodos 

de grande inflação. Por outro lado, a simples exigência do tributo em prazo exíguo ou 

imediatamente após a ocorrência do fato gerador importa em tornar a obrigação tributária 

mais onerosa, o que violaria a legalidade tributária, se fixado pela Administração Tributária. 

Ademais, é interessante a observação de Hugo de Brito Machado sobre o artigo 

160 do CTN, de que, ao falar em notificação do lançamento, o dispositivo em tela só se refere 

aos tributos lançados de ofício ou por declaração, não podendo se aplicar aos tributos sujeitos 

ao lançamento por homologação61. 

Apesar de tudo, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a previsão de índices de 

correção monetária e a definição do vencimento da obrigação tributária não estão 

compreendidos no campo da reserva da lei e, portanto, não representam ofensa ao princípio da 

legalidade62. O voto condutor do Ministro Ilmar Galvão foi proferido nos seguintes termos: 

(...) quando o legislador facultou ao poder regulamentar a instituição do critério 
de reajustamento monetário (...), na verdade, não lhe delegou competência para 
modificar a lei, mas simplesmente autorizou a regulamentar o assunto de modo 
diverso do que lhe havia preconizado nos dispositivos acima transcritos, isto é, 

                                                 
60 MACHADO, Hugo de Brito. Os princípios jurídicos da tributação na Constituição de 1988. 4a ed. São Paulo: 
Dialética, 2001, p. 29. 
61 MACHADO, Hugo de Brito. Idem, p. 29. 
62 Recurso Extraordinário nº 172.394-7, Relator para acórdão Ministro Ilmar Galvão, DJ de 15.09.95, decisão 
por maioria de votos. Decisão similar foi proferida no Recurso Extraordinário nº 154.273-0, Relator para acórdão 
Ministro Ilmar Galvão, DJ de 14.06.96, decisão por maioria de votos. 
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desvinculado do vencimento da obrigação o termo inicial de incidência da correção 
monetária. 

Vale dizer que, depois de indicar ao regulamento um complexo sistema de 
fixação das “épocas próprias” de pagamento do ICMS, em face da poliforme técnica 
de apuração do tributo, ofereceu a discrição do Poder regulamentar um critério 
uniforme para disciplina do reajustamento monetário dos débitos, como alternativa 
para a complexa solução alvitrada no art. 97. 

Não há falar-se, portanto, em afronta ao princípio da legalidade. 
 
No voto vencido, o Relator Ministro Marco Aurélio, acompanhado pelo Ministro 

Celso de Mello, entendeu que este mecanismo implicava em evidente majoração do tributo. 

Os argumentos do Relator, contudo, basearam-se exclusivamente no artigo 97 do CTN, 

entendendo não haver reserva legal, sem apontar qualquer dispositivo constitucional que 

autorize ao Executivo fixar prazos de recolhimento de tributo pela via regulamentar. 

É por essas razões que Hugo de Brito Machado conclui, com propriedade, que “a 

explicitação do art. 97 do Código Tributário Nacional é muito importante, mas não é 

suficiente”63. Além disso, o dispositivo em análise deve ser interpretado de forma sistemática 

com o texto constitucional em vigor. 

 

 

4.3. As exceções à estrita legalidade: hipóteses constitucionais de reserva relativa de lei 

em matéria tributária. 

 

 

Em matéria tributária, não há exceção ao princípio da legalidade. O que há, na 

verdade, são exceções, no próprio texto constitucional, à reserva legal64, especificamente 

quanto à fixação dos critérios quantitativos da hipótese de incidência tributária, e 

condicionada a limites previstos em lei. Trata-se de uma quebra ou atenuação da legalidade 

                                                 
63 MACHADO, Hugo de Brito. Os princípios jurídicos da tributação na Constituição de 1988. 4a ed. São Paulo: 
Dialética, 2001, p. 27. 
64 Roque Antonio Carrazza defende que essa é uma exceção ao princípio da estrita legalidade, mas não à 
legalidade, ou melhor, seria uma mitigação do princípio da legalidade, no que tange às alíquotas de determinados 
impostos. Curso de direito constitucional tributário. 19a ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 272. 



 97 

absoluta, em que o legislador estabelece valores mínimos e máximos, dentro dos quais o 

Poder Executivo pode alterar o quantum tributável. 

Nesse contexto, o artigo 153, § 1º da Constituição Federal atribui ao Poder 

Executivo, atendidas as condições e limites estabelecidos em lei, a competência para alterar as 

alíquotas de alguns impostos (IPI, Imposto de Importação, Imposto de Exportação e IOF65). 

A instituição do tributo por lei formal, mesmo nas hipóteses dos tributos referidos, 

é imposição constitucional, como também o é a definição dos demais aspectos da hipótese de 

incidência tributária, inclusive da própria alíquota. Significa que, para o Poder Executivo 

poder alterar as alíquotas de certo tributo, é necessário que elas tenham sido previstas em lei. 

Primeiro porque um tributo não pode ser instituído sem a alíquota; e segundo, porque a 

alteração delas pelo Poder Executivo não é livre, mas antes condicionada pelas diretrizes e 

limites traçados na lei66. 

Essa autorização é, portanto, limitada à modificação de alíquotas dentro dos 

parâmetros mínimo e máximo previstos na lei que regula o tributo, competência esta que 

decorre do próprio texto constitucional. Aliomar Baleeiro, referindo-se à Constituição 

pretérita, defendia que essas hipóteses, por serem exceções, são taxativas, não aproveitando 

aos demais tributos federais, nem tampouco aos estaduais, municipais ou do Distrito 

Federal67, o que se aplica à Constituição Federal presente. 

Na hipótese de o Legislador não fixar o piso e o teto das alíquotas dos impostos 

mencionados, questiona-se se o Executivo poderia fixá-las de forma incondicionada. Em 

princípio, o Legislador não é obrigado a prever esses limites, mas em o fazendo, ao Executivo 

é facultado alterar as alíquotas no intervalo previsto. 

                                                 
65 Mizabel Derzi afirma que, embora a Constituição Federal de 1988 tenha incluído o Imposto sobre Operações 
de Crédito, Câmbio e Seguros na lista de exceções à legalidade rígida, esta era uma prática que abusivamente se 
utilizava na vigência da Carta anterior. In: BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de 
tributar. 7a ed., revista e complementada à luz da CF/88, Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 71. 
66 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 10a ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 117. 
67 BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. 7a ed., revista e complementada à luz 
da CF/88, Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 65. 
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Embora a Constituição não o diga expressamente, é razoável exigir-se que o 

decreto que alterar alíquotas seja motivado, para que se verifique a sua compatibilidade com 

as condições e os limites previstos em lei68, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal em 

acórdão antigo69. No entanto, mais recentemente, o Pretório Excelso atenuou essa posição, ao 

julgar decreto que majorou alíquota de imposto de importação, sob o argumento de que “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”70. 

Nesse sentido, as condições devem ser estabelecidas em lei de maneira objetiva, 

devendo ser rechaçadas as condições genéricas e excessivamente abrangentes, sob o risco de 

tornar uma atividade tributária vinculada (às condições e limites estabelecidos em lei) em 

atividade normativa discricionária, o que se verifica tem ocorrido na prática71. 

O CTN prevê a alteração não só das alíquotas, como da base de cálculo de alguns 

impostos pelo Poder Executivo, o que, aliás, já era previsto desde a Emenda nº 18 da 

Constituição Federal de 1946. Por isso, esses tributos passaram a ser conhecidos como 

impostos flexíveis72. Desde a Constituição de 1967 (com a redação conferida pela Emenda 

Constitucional nº 1/69), a exceção é restrita à alteração de alíquotas, razão pela qual não 

foram recepcionados os referidos dispositivos do CTN a partir de então, conforme já tem 

entendido o Supremo Tribunal Federal73. 

 

 

                                                 
68  BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. 7a ed., revista e complementada à luz 
da CF/88, Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 64. 
69 Recurso Extraodrinário nº 69.486-SP, Tribunal Pleno, Relator Ministro Thompson Flores, Diário da Justiça de 
18.11.1970, decisão por maioria. 
70 Recurso Extraordinário nº 225.602/CE, Tribunal Pleno, Relator Ministro Carlos Velloso, Diário da Justiça de 
06.04.2001, decisão unânime. 
71 MACHADO, Hugo de Brito. Os Princípios jurídicos da tributação na Constituição de 1988. 4a ed. São Paulo: 
Dialética, 2001. Pp. 48-9. 
72 MACHADO, Hugo de Brito. Idem, p. 47. 
73 Recurso Extraordinário nº 408.830/ES, Tribunal Pleno, Relator Ministro Calos Velloso, Diário da Justiça de 
04.06.2004, votação unânime. 
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O STF também já julgou, em mais de uma oportunidade, legislação a respeito de 

alteração de alíquotas de tributos. Em uma oportunidade, entendeu compatível com o regime 

da Emenda Constitucional nº 1/69 a alteração de alíquotas pelo Conselho Monetário 

Nacional74. Em outro julgado, decidiu pela inconstitucionalidade de certa taxa de 

licenciamento de importação cujas base de cálculo e alíquotas não foram previstas em lei75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 Recurso Extraordinário nº 158.6208-1/RS, Tribunal Pleno, Relator Ministro Marco Aurélio, Diário da Justiça 
de 24.08.2001, decisão por maioria de votos. 
75 Recurso Extraordinário nº 188.107/SC, Tribunal Pleno, Relator Ministro Carlos Velloso, Diário da Justiça de 
30.05.1997, decisão unânime. 



5. As modalidades de regulamentos em relação à lei. 

 

 

Há inúmeras formas de classificação dos regulamentos, dentre elas, quanto aos 

destinatários (gerais e especiais), quanto à abrangência territorial (nacionais, regionais ou 

locais), quanto à competência (federais, estaduais ou municipais) e quanto a sua relação à lei. 

Este último é o que importa para o presente estudo. 

As modalidades de classificação dos regulamentos em relação à lei mais utilizadas 

são: a alemã, que classifica os regulamentos em administrativos e jurídicos, e que não serve a 

este trabalho, em virtude de, no direito brasileiro, todo ato estatal ser considerado jurídico; e a 

italiana, segundo a qual os regulamentos podem ser classificados em: (i) executivos, de 

execução ou subordinados; (ii) independentes ou autônomos; e (iii) delegados, autorizados ou 

habilitados. Esta última modalidade de regulamento é amplamente utilizada pela doutrina 

brasileira e a que tem rendido maiores discussões, motivo pelo qual será adotada no presente 

trabalho, na forma a seguir. 

Cumpre destacar que essa classificação varia de acordo com os diferentes sistemas 

jurídicos, devendo-se atentar para o direito constitucional de cada país e, em especial, para o 

ordenamento jurídico do Brasil. 

 

 

5.1. Regulamentos de execução ou subordinados. 

 

 

A modalidade de regulamentos que, em relação à lei, são chamados de executivo 

ou subordinados, são aqueles editados pelo Chefe do Poder Executivo, como início da 
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execução da lei. São dotados das características de generalidade, abstração e impessoalidade, 

e colocam-se em um plano intermediário entre a lei e o ato administrativo concreto1. 

Ao lado disso, possuem dupla vinculação: à Constituição e à lei a que visam 

regulamentar. A ausência de compatibilidade com o texto constitucional e com a lei que irá 

executar faz o regulamento padecer de dois vícios, inconstitucionalidade por usurpação de 

competência, e ilegalidade, em face de ter extrapolado os seus limites de atuação2. A principal 

característica do regulamento de execução e que o aparta de outras modalidades de 

regulamentos é a exigência da precedência da lei, à qual deverá se subordinar. 

Os regulamentos de execução podem ser, ainda, espontâneos ou devidos. No 

primeiro caso, a lei nada prevê quanto à necessidade de regulamentação, e a Administração, 

em virtude de competência própria atribuída pela Constituição, poderá expedir as normas 

regulamentares que entender adequadas para dar aplicação à lei. No segundo, é a própria lei 

que contém expressa previsão para que o Poder Executivo desempenhe a tarefa de expedir os 

regulamentos para a execução da lei3. 

No Brasil, os regulamentos executivos decorrem da atribuição de função 

normativa ao Poder Executivo constante do artigo 84, inciso IV da Constituição Federal de 

1988.  A doutrina nacional é praticamente uníssona quanto ao papel desses regulamentos, que 

seria o de detalhar, desenvolver, desdobrar ou deduzir os comandos legais, sem se afastar da 

lei. Nesse sentido, o regulamento executivo não pode ser contra, ultra ou praeter legem, mas 

apenas secundum e intra legem4. 

No entanto, como já debatido, regulamentar significa criar direito novo, e é uma 

tarefa muito difícil distinguir quando um regulamento está apenas deduzindo um comando 

                                                 
1 GASPARINI, Diógenes. Poder regulamentar. 2a ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 52-3. 
2 AMARAL, Diogo de Freitas. Curso de direito administrativo. 2a reimpressão, v. II, Coimbra: Almedina, 2003, 
p. 158. 
3 AMARAL, Diogo de Freitas. Idem, p. 160. 
4 CAMMAROSANO, Márcio. Regulamentos. Revista de Direito Público, a. X, julho/dezembro de 1979, n. 51-
52, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1972, p. 131. 
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legal, ou criando nova norma. Esse problema é maior quando o decreto regulamentar se presta 

a interpretar e detalhar conceitos e disposições legais do que a estabelecer procedimentos 

administrativos para a sua aplicação no caso concreto. 

Os regulamentos executivos, segundo Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, visam 

tão-somente a atender às peculiaridades locais ou de tempo, às possibilidades de execução da 

lei e as circunstâncias de atuação da Administração Pública. Seriam, assim, “regras técnicas 

de boa execução da lei, para sua melhor aplicação”5. 

As leis não auto-executáveis necessitam do regulamento executivo para se 

tornarem aplicáveis e se conformarem à realidade, sendo dispensável essa modalidade 

regulamentar em relação às regras que prescrevem proibições e estabelecem garantias6. No 

entanto, é bastante difícil identificar as leis que carecem de regulamentação, não sendo 

possível, a priori, restringir a competência regulamentar executiva. 

A atribuição para expedir regulamentos executivos não decorre de lei, mas da 

própria Constituição, daí porque não requer autorização legislativa. Esse poder também não se 

exaure com a expedição do decreto regulamentar, podendo a Administração Pública dispor de 

modo diferente, editando novo regulamento, ou revogando o ato anterior, observados o direito 

adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada7. 

No Brasil, a doutrina majoritária defende existir apenas essa modalidade de 

regulamento de execução, com fulcro no citado artigo 84, inciso IV (“a fiel execução de lei”), 

e nos artigos 1º, caput (Estado de Direito), 2º (princípio da tripartição do poder e, 

obliquamente, da indelegabilidade de funções), 5º, inciso II, e 37, caput (princípio da 

legalidade), todos da Constituição Federal de 19888. 

                                                 
5 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios gerais de direito administrativo. V. I, Rio de Janeiro: 
Forense, 1969, p. 311-2. 
6 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Idem, p. 320. 
7 GASPARINI, Diógenes. Poder regulamentar. 2a ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 65. 
8 LAUBÉ, Vitor Ralf. O regulamento no sistema jurídico brasileiro. In: Revista de Informação Legislativa. 
Julho/setembro 1993, Brasília, a. 30, nº 119, p. 139-166. 
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No direito tributário, ainda, em razão do princípio da legalidade tributária (reserva 

de lei formal e material), entende-se que não há espaço para outra espécie regulamentar, ainda 

que o direito constitucional brasileiro a admitisse para outros ramos jurídicos. 

 

 

5.2. Regulamentos independentes ou autônomos. 

 

 

O regulamento independente ou autônomo implica em partilha de poder entre o 

Executivo e o Legislativo9. É assim chamado porque editado em virtude de atribuição 

expressa pela Carta Política ou de costume constitucional. Ao Executivo é conferida 

competência para, sem lei prévia ou qualquer participação do Parlamento, editar atos com a 

mesma hierarquia de lei ordinária. Na prática, os regulamentos autônomos são verdadeiras 

leis, e só são denominados de regulamentos porque expedidos pelo Poder Executivo10. 

Em alguns países, como Portugal, diferenciam-se os regulamentos autônomos dos 

independentes. Na doutrina brasileira, e também na italiana, essas modalidades são tidas por 

sinônimas11. Esses atos podem estabelecer normas praeter legem, para preencher as lacunas 

legais, extra legem, para regular matérias vedadas ao legislador (reserva regulamentar), ou até 

mesmo contra legem, caso a matéria não seja reservada ao legislativo12. 

O direito francês é um caso singular, no mundo, na evolução da competência 

regulamentar, na medida em que, partindo de sua negação absoluta, passou a consagrar o 

regulamento autônomo ou incondicionado na Constituição de 1958. Adotou o texto 

                                                 
9 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade legislativa do poder executivo. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000, p. 293. 
10 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios gerais de direito administrativo. V. I, Rio de Janeiro: 
Forense, 1969, p. 303. 
11 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Idem, p. 292-3. 
12 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Idem, p. 304. 
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constitucional francês vigente uma nova relação entre o regulamento e a lei, atribuindo-se a 

esta uma enumeração taxativa de matérias, em seu artigo 36, e conferindo de forma expressa 

ao regulamento, no artigo 37, um campo reservado e indefinido13. 

Nesse caso, passou-se a se falar em “reserva de regulamento”, em oposição à 

reserva legal, para se referir a uma competência normativa primária e autônoma da 

Administração14. O caso francês será tratado oportunamente (vide capítulo 7). 

No Brasil, a doutrina dominante rechaça os regulamentos autônomos, como 

concebidos e praticados em outros países, admitindo tão-somente os regulamentos de 

execução, com fundamento na interpretação literal da parte final do inciso IV, do artigo 84 da 

Constituição Federal. Ademais, a Carta da República estabeleceu as competências dos 

Poderes da República e, quando assim não procedeu, não atribuiu ao Executivo dispor sobre 

matérias residuais. Na verdade, os princípios da legalidade e do monopólio legislativo 

impedem o exercício de atividade regulamentar autônoma ou independente. 

No entanto, há aqueles que defendem a compatibilidade dos regulamentos 

autônomos com a estrutura político-constitucional vigente, a exemplo de Eros Grau, que 

entende que os regulamentos autônomos são expedidos com força na atribuição ao Poder 

Executivo de função normativa, podendo esta competência decorrer implicitamente do texto 

constitucional ou da sua estrutura15. 

Trata-se de uma teoria funcionalista do direito16, que utiliza o argumento da 

competência-meio para a realização da competência-fim, segundo a qual a ampla competência 

regulamentar da Administração é um meio para se atingir certo fins constitucionais, inclusive 

as finalidades implícitas. O enfoque funcionalista não admite uma competência delegada do 

                                                 
13 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo Legislativo. 5a ed., São Paulo: Saraiva, 2002, p.172-182. 
14 VAZ, Manuel Afonso. Lei e reserva da lei. A causa da lei na Constituição Portuguesa de 1976. Dissertação 
de Doutoramento em Ciências Jurídico-Políticas na Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, 
Porto, 1992, p. 35. 
15 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 5a ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 253. 
16 JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: Dialética, 2002, p. 
492-4. 
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Poder Legislativo ao Poder Executivo, mas de uma competência própria, originária e 

autônoma deste, diferente da competência normativa legal, por força da função constitucional 

da Administração de promover o interesse público. 

Nesse sentido, defende-se que o regulamento autônomo decorre de uma 

interpretação sistemática do artigo 84, XXVII, que diz competir privativamente ao Chefe do 

Poder Executivo “exercer outras atribuições previstas nesta Constituição”, com outros 

dispositivos que atribuem deveres a ele17. Daí resultaria que o fundamento da competência 

para regulamentar as leis ordinárias seria o mesmo para regular a própria Lei Maior18. 

Trata-se, na verdade, da justificativa retórica de que quem atribui os fins, confere 

os meios19, desde que esses fins sejam permitidos e compatíveis com a “letra e o espírito” da 

Carta Maior. Com efeito, essas considerações não encontram respaldo na Constituição, mas 

tendem a ganhar força na doutrina e na jurisprudência como forma de ampliar a função 

regulamentar no direito brasileiro. 

Os regulamentos autônomos são classificados, quanto ao seu objeto, em 

orgânicos, regimentais e policiais, sendo os dois primeiros denominados de regulamentos 

independentes internos, e os últimos de externos20. 

Os regulamentos independentes internos orgânicos são aqueles que conferem ao 

Poder Executivo a competência para organizar a Administração Pública, dispondo sobre a 

estrutura dos órgãos, a distribuição de funções e repartição de tarefas, ou para impor deveres 

                                                 
17 GASPARINI, Diógenes. Poder regulamentar. 2a ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 132; NUNES, 
Simone Lahorgue. Os fundamentos e os limites do poder regulamentar no âmbito do mercado financeiro.Rio de 
Janeiro: Renovar, 2000, p. 105. 
18 “(...) é grande o âmbito do poder regulamentar atribuído pela própria Constituição (porquê haveria poder para 
regulamentar leis ordinárias e não a própria lei constitucional?) Se, por exemplo, a Constituição estabelece que a 
Administração Pública deve prestar determinado serviço público (fim), não teria sentido que ela, 
independentemente da existência de lei ordinária, não pudesse regulamentar a sua prestação (meio)”. ARAGÃO, 
Alexandre Santos de. O poder normativo das agências reguladoras. In: Revista Forense, v. 354, março/abril, Rio 
de Janeiro: Forense, 2001, p. 19-20. 
19 JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: Dialética, 2002, p. 
493.  
20 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios gerais de direito administrativo. V. I, Rio de Janeiro: 
Forense, 1969, p. 306; no mesmo sentido, AMARAL, Diogo de Freitas. Curso de direito administrativo. 2a 
reimpressão, v. II, Coimbra: Almedina, 2003, p. 162. 
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aos agentes públicos. Essa atividade normativa é limitada pela previsão de despesas no 

orçamento público. 

A partir da Emenda Constitucional nº 32, de 11.09.2001, foi alterada a redação do 

artigo 84, inciso VI, alíneas “a” e “b”, que passou a prever a competência do Presidente da 

República para dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da 

administração federal, e extinção de funções ou cargos públicos. Assim, foi retirada do texto 

constitucional a expressão “na forma da lei” e acrescida a locução “mediante decreto”. 

As restrições previstas na Constituição são que o regulamento orgânico não 

implique em aumento de despesa, nem a criação ou extinção de órgãos públicos ou, no caso 

da extinção de cargos, que estes estejam vagos. Antes dessa emenda constitucional, porém, 

não era possível falar em regulamentos autônomos orgânicos. 

Os regimentais ou de funcionamento são expedidos para regulamentar o serviço 

interno administrativo e o modo pelo qual podem ser utilizados pelos administrados 

interessados. Em geral, costumam ser simples instruções sobre o funcionamento da 

Administração Pública. E os policiais cuidam de regras destinadas a manter a ordem e a 

segurança da sociedade, preservando a liberdade e a propriedade21, afastando condutas 

perigosas dos indivíduos ou que produzam danos sociais. No domínio local, costumam ser 

denominadas de normas de posturas22. 

Em matéria tributária, Diógenes Gasparini entende que as exceções à legalidade 

tributária, traduzidas na possibilidade do Chefe Poder Executivo, por ato próprio, poder 

alterar as alíquotas de determinados impostos e contribuições de intervenção no domínio 

econômico, seria a atribuição de uma função regulamentar autônoma23. 

                                                 
21 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios gerais de direito administrativo. V. I, Rio de Janeiro: 
Forense, 1969, p. 304-5. 
22 AMARAL, Diogo de Freitas. Curso de direito administrativo. 2a reimpressão, v. II, Coimbra: Almedina, 2003, 
p. 162. 
23 GASPARINI, Diógenes. Poder regulamentar. 2a ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 132. 
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No entanto, esta não parece a melhor solução, tendo em vista que se entende por 

regulamento autônomo aquele que independe de lei prévia, o que não é o caso do direito 

tributário. Neste se exige que as condições e os limites mínimo e máximo das alíquotas 

estejam previstos em lei para que o Poder Executivo possa editar o regulamento, fixando a 

alíquota dentro das balizas preconizadas na lei. 

 

 

5.3. Regulamentos delegados, autorizados ou habilitados. 

 

 

Os regulamentos delegados, autorizados ou habilitados são aqueles expedidos 

pelo Poder Executivo, em razão de uma lei de habilitação, em que são estabelecidos os termos 

e as condições do exercício dessa função normativa. É possível em regimes nos quais não há a 

proibição de delegação de poderes, ou nos quais há expressa previsão constitucional24. 

Essa autorização legislativa supre a ausência de competência regulamentar 

originária do Poder Executivo, relativamente às matérias objeto de delegação. Disso se infere 

que o regulamento deverá criar normas jurídicas intra legem, isto é, dispor sobre as matérias 

indicadas na lei de habilitação, sob pena de extrapolar a delegação. Ao serem editados, os 

regulamentos autorizados, delegados ou habilitados equivalem à lei ordinária, e devem ser 

compatíveis com os limites que a Constituição estabelece para essa espécie legislativa25. 

É importante destacar, ainda, que a competência não é delegada, mas apenas a 

matéria objeto da lei de habilitação. E essa delegação não é definitiva, podendo o Poder 

Legislativo, a qualquer tempo, editar lei cuidando do mesmo assunto que havia sido regulado 

pelo regulamento delegado ou habilitado. 

                                                 
24 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios gerais de direito administrativo. V. I, Rio de Janeiro: 
Forense, 1969, p. 307. 
25 GASPARINI, Diógenes. Poder regulamentar. 2a ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 73-6. 
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Em relação ao artigo 153, § 1º da Constituição Federal de 1988, que fixa algumas 

das exceções à estrita legalidade tributária, Eros Grau entende tratar-se de regulamento 

autorizado, assim como em leis que utilizam expressões do tipo “fica o Poder Executivo 

autorizado a (...)”, ou “o Poder Executivo regulará a forma e o processo para aplicação do 

disposto no (...)”. Nesses casos, confere-se uma autorização para o Chefe do Poder Executivo 

editar regulamentos, nos limites da lei de habilitação26. 

Outros autores, dentre os quais, Carlos Roberto de Siqueira Castro27, Celso 

Ribeiro Bastos28 e Carlos Mário da Silva Velloso29, principalmente pela influência da doutrina 

norte-americana das delegações legislativas, como será debatido em tópico próprio, tem 

admitido a existência de regulamentos delegados no Brasil. 

Em sentido contrário, porém, a doutrina dominante entende que o sistema jurídico 

brasileiro não acolhe os regulamentos delegados30, embora a jurisprudência, sobretudo a do 

Supremo Tribunal Federal a tem admitido e chancelado essa ampliação de competência 

normativa do Poder Executivo, consoante será discutido no capítulo 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 5a ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 252. 
27 CASTRO, Carlos Roberto de Siqueira. O Congresso e as delegações legislativas. Rio de Janeiro: Forense, 
1986. 
28 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional, 11a ed. São Paulo: Saraiva, 1999. 
29 VELLOSO, Carlos Mário da Silva. A delegação legislativa – a legislação por associações. In: Temas de 
direito público. Belo Horizonte: Del Rey, 1994, p. 401-18. 
30 Por todos, GASPARINI, Diógenes. Poder regulamentar. 2a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 76. 



6. Delegações legislativas: estratégias de “flexibilização” da legalidade. 

 

 

O atual momento histórico tem assistido a um processo ao qual se pode chamar de 

“flexibilização” da legalidade, inclusive no âmbito tributário, onde imperam, de forma mais 

ressaltada, os princípios da legalidade, da reserva legal, da separação dos poderes e da 

indelegabilidade das funções estatais. Esse processo consiste não apenas de uma maior 

colaboração entre os poderes, mas, sobretudo, da ampliação gradativa da competência 

normativa da Administração Pública. 

A desconcentração normativa é uma tendência, no mundo contemporâneo, como 

modo de descongestionar o Poder Legislativo, transferindo aos órgãos administrativos 

competência mais ou menos ampla de função normativa1. Em alguns países (vide capítulo 7), 

a própria Constituição tratou de transformar o monopólio da criação do direito pelo Poder 

Legislativo, ao compartilhar a competência normativa entre a lei e o regulamento, 

disciplinando o campo de atuação de cada um2. 

Em outros, houve um processo de desconstitucionalização, no qual determinadas 

normas contidas na Constituição anterior passaram a ser previstas em leis ordinárias, quando 

da promulgação de um novo texto constitucional. Trata-se de um rebaixamento da antiga 

norma constitucional a um grau hierárquico inferior, com o conseqüente “enxugamento” do 

texto da Constituição. No direito brasileiro, contudo, o processo é o inverso do restante do 

mundo, no sentido de uma maior “constitucionalização” da matéria tributária3. 

Trata-se de uma peculiaridade do sistema tributário pátrio. Enquanto em outros 

sistemas, a tendência é de que as normas tributárias estejam previstas em normas de nível 

                                                 
1 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 3a ed., Coimbra: 
Almedina, 1999, p. 653. 
2 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade legislativa do poder executivo. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000, P. 301. 
3 NOGUEIRA, Alberto. Os limites da legalidade tributária no estado democrático de direito: fisco X 
contribuinte na arena jurídica: ataque e defesa. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 94-6. 
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infraconstitucional, a Constituição Federal de 1988 contém um amplo e detalhado conjunto de 

normas relativas à tributação.  

As Cartas estrangeiras, em geral, remetem à lei ordinária, ou mesmo a atos 

administrativos, a regulação de questões de natureza tributária. Embora alguns países, como 

Portugal ou Espanha, contenham um número considerável de dispositivos sobre a matéria, em 

comparação com os demais países europeus, nenhum encontra paralelo com o “sistema 

tributário nacional” do direito brasileiro4. 

Com efeito, a Constituição Federal não acolheu essa tendência flexibilizadora, 

consubstanciada numa reserva relativa de lei e na possibilidade de delegação legislativa do 

Congresso Nacional ao Poder Executivo. Acontece que, não raro, há tentativas da doutrina de 

emplacar uma concepção de “flexibilidade tributária”, sob o argumento da necessidade de 

uma interpretação sistemática do texto constitucional, com o objetivo de conferir maior 

liberdade ao legislador ordinário e ao intérprete e aplicador da norma jurídico tributária5. 

As relações entre a lei e o regulamento podem ser alteradas por técnicas de 

delegação ou habilitação legislativa6. Diante disso, imperativos de ordem prática, em todo o 

mundo, levaram a utilização dessas técnicas, para ampliar a competência normativa da 

Administração Pública. O fenômeno da legislação delegada, desta forma, difundiu-se pelos 

mais diversos países, variando de acordo cada sistema jurídico.  

                                                 
4 “É evidente que essa constitucionalização do sistema tributário no Brasil não retrata fenômeno casual ou 
anômalo. Não se trata de circunstância relacionada à atual Carta. O modelo da CF/88 é coerente com a “tradição 
constitucional” brasileira. Essa experiência vem sendo desenvolvida desde, no mínimo, a Constituição de 1891. 
Verificando o conteúdo das diversas Constituições, comprova-se que a edição de uma nova Carta sempre 
produziu ampliação da rigidez e exaustividade do sistema constitucional tributário”. JUSTEN FILHO, Marçal. 
Sistema constitucional tributário: uma aproximação ideológica. In: Interesse público, a. 1, n. 2, abril/junho de 
1999, São Paulo: Notadez, 1999, p. 78. 
5 OLIVEIRA, Yone Dolácio de. In: Comentários ao Código Tributário Nacional. V. 2., coordenado por Ives 
Gandra da Silva Martins, São Paulo: Saraiva, 1998, p. 7. 
6 ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de derecho administrativo. Madri: 
Civitas Editorial, 2002, p. 250. 
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O principal efeito da delegação legislativa é a ampliação da competência 

normativa da Administração Pública, excepcionando, no caso concreto, o sistema 

constitucional regular de distribuição de competências entre os poderes7. 

No Brasil, a doutrina tem se esforçado para criar teorias8, inclusive utilizando de 

modelos importados de outros países, para justificar a atribuição ou delegação de competência 

normativa ao Poder Executivo. Ademais, essas tentativas de flexibilizar os princípios da 

legalidade e da separação dos poderes levaram a doutrina a classificar as espécies de 

delegação normativa. 

Em direito administrativo, Diogo de Figueiredo Moreira Neto9, adotando a tese de 

Eduardo Garcia de Enterria10, defende uma tipologia da delegação que englobaria três 

espécies distintas: a delegação receptícia, relativa à lei delegada; a delegação remissiva ou 

remissão, que dá fundamento à competência regulamentar; e a deslegalização. 

No direito tributário, Alberto Xavier fala em “normas de delegação”, mecanismos 

indiretos e oblíquos (cláusula geral, normas de reenvio ou deslegalização, e os conceitos 

indeterminados), pelos quais entende que é atribuída função normativa ao Executivo, 

acarretando uma inversão de competências e ferimento do princípio da tipicidade tributária11. 

No presente trabalho, propõe-se uma tipologia de delegações legislativas aos 

regulamentos tributários que utiliza elementos das duas formas acima apontadas: delegações 

diretas ou explícitas (delegação remissiva e deslegalização), e indiretas, oblíquas ou implícitas 

(cláusulas gerais, conceitos indeterminados, e normas legais em branco). 

 

                                                 
7 ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de derecho administrativo. Madri: 
Civitas Editorial, 2002, p. 251. 
8 “Ás vezes, o pragmatismo supera a teoria, fazendo surgir novas construções teóricas fruto das acomodações”. 
CAVALCANTE, Francisco de Queiroz Bezerra. A independência da função reguladora e os entes reguladores 
independentes. In: Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, jan./mar., 2000, p. 255. 
9 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito regulatório. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 120. 
10 ENTERRIA, Eduardo Garcia de. Legislación delegada, potestad reglamentaria y control judicial. 3ª ed., 
Madrid: Editorial Civitas, 1998. 
11 XAVIER, Alberto. Tipicidade da tributação, simulação e norma antielisiva. São Paulo: Dialética, 2001, p. 27-
8. 
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6.1. O princípio da não delegação da competência legislativa. 

 

 

O liberalismo produziu um culto ao Poder Legislativo e à lei, concebendo-os 

como representantes, respectivamente, da vontade popular, e do veículo normativo de caráter 

geral e abstrato, único capaz de impor aos indivíduos qualquer obrigação, subordinando os 

demais poderes do Estado. Na concepção clássica, a função legislativa é, então, atribuída com 

exclusividade ao Poder legislativo, e a regra é a da indelegabilidade, corolário do princípio da 

separação dos poderes12. 

No entanto, como já foi debatido (vide capítulo 1), é cada vez maior a 

participação do Poder Executivo no processo legislativo, em regimes constitucionais 

pluralistas, inclusive com uma legislação editada pelo próprio Executivo. Trata-se de um 

imperativo decorrente das exigências práticas incontornáveis de rápida e eficiente regulação, 

que se agrava em virtude da crise da lei e do Poder Legislativo. 

Nesse contexto, o antigo monopólio legislativo do Parlamento vem cedendo 

progressivamente, a ponto da função legislativa se achar partilhada hoje entre o Legislativo e 

o Executivo e, em muitos ordenamentos jurídicos (vide capítulo 7), é conferida a outras 

autoridades públicas subordinadas13. 

O exercício da competência regulamentar pelo Poder Executivo e sua relação com 

a atividade legislativa, especialmente no que se trata dos regulamentos expedidos com assento 

em delegações legislativas pelo Poder Legislativo, é assunto de suma importância em Estados 

que adotam o sistema constitucional e, por conseguinte, são politicamente organizados nos 

moldes da teoria da separação dos poderes. 

                                                 
12 VELLOSO, Carlos Mário da Silva. A delegação legislativa – a legislação por associações. In: Temas de 
direito público. Belo Horizonte: Del Rey, 1994, p. 402-3. 
13 MENEZES, Aderson de. Teoria geral do Estado. Atualizado por José Lindoso. Rio de Janeiro: Forense, 1996, 
p. 258-263. 
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A delegação legislativa consiste essencialmente na atribuição do poder de elaborar 

um texto legal à Administração Pública. Cumpre observar que ela não decorre de uma 

atribuição direta da própria Constituição ao Poder Executivo, mas da autorização pelo texto 

constitucional de que uma lei delegue ou habilite a legislação delegada, o que pode se dar por 

leis ou regulamentos delegados14. A delegação pode ser total ou parcial, na hipótese do 

Parlamento confiar toda ou parte da sua tarefa constitucional específica ao chefe do governo, 

mediante uma lei de habilitação. 

Entretanto, esta técnica contrasta com o fato de ser a função legislativa 

prerrogativa exclusiva do Parlamento, do que decorre a sua indelegabilidade. Essa questão, 

contudo, é contornada sob a concepção de que a delegação não importa na abdicação pelo 

Poder Legislativo dessa prerrogativa inalienável e intransferível, mas se trata de uma 

atribuição limitada e condicionada de competência normativa15. 

Apesar disso, o princípio da indelegabilidade da função legislativa (regra expressa 

no brocardo “delegatur, delegare, non potest”), ainda é tema bastante complexo e debatido na 

doutrina e na jurisprudência. O estudo da separação dos poderes, em suas várias vertentes e, 

sobretudo, a sua formalização na Constituição de cada país é fundamental para verificar a 

possibilidade, os limites e os contornos do exercício da delegação legislativa. 

Com efeito, o desenho constitucional da legalidade, das funções de cada Poder e 

da repartição das competências normativas é pressuposto para a discussão da possibilidade de 

delegação legislativa em um dado sistema constitucional. Atualmente, a delegação de 

funções, especialmente a legislativa, é admitida em grande parte das Constituições (vide 

capítulo 7), as quais, em regra, a limitam no tempo e quanto ao objeto, bem como consideram 

certas matérias como indelegáveis16. 

                                                 
14 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 159-160. 
15 CAVALCANTI, Themistocles Brandão. Princípios gerais de direito público. 2a ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 
1966, p. 184-5. 
16 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 186. 



 114 

No Brasil, a cláusula de indelegabilidade de poderes sempre foi tradicionalmente 

adotada pelos textos constitucionais. A Constituição Federal de 1988, contudo, suprimiu a 

previsão expressa nesse sentido que havia na Carta anterior17. Entendeu-se que a sua inclusão 

na Constituição era desnecessária, por decorrer logicamente do princípio da separação dos 

poderes. Essa cláusula, então, passou a ser considerada implícita na Lei Maior vigente18. 

O dogma da indelegabilidade legislativa, todavia, tem cedido à tendência 

consagradora das delegações, com justificação no plano da realidade política e econômica, 

motivo pelo qual a doutrina e a jurisprudência vêm buscando a sua acomodação com o 

sistema constitucional. Na verdade, há uma condescendência judicial em relação às 

delegações legislativas, o que reforça a necessidade do seu estudo em face do regime 

constitucional vigente 19. 

 
 
6.2. A delegação legislativa remissiva. 

 

 

A delegação direta pela via da remissão se opera com as chamadas normas de 

reenvio, as quais resultam de uma formulação incompleta da lei, em termos que esta apenas 

descreve os contornos da matéria regulada, deixando ao regulamento fixar os demais 

elementos essenciais da hipótese normativa20. 

Na fórmula da remissão, uma lei remete à regulamentação posterior a ser 

elaborada pela Administração, sem assumir como seu conteúdo próprio, certos elementos 

normativos que a complementam, e que a própria lei delegante estabelece quais são. Nesse 

                                                 
17 “Art. 6º. São Poderes da União, independentes e harmônicos, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
Parágrafo único. Salvo as exceções previstas nesta Constituição, é vedado a qualquer dos Poderes delegar 
atribuições; quem for investido na função de um deles não poderá exercer a do outro”. 
18 MELLO, Vanessa Vieira de. Regime Jurídico da Competência Regulamentar. São Paulo: Dialética, 2001, 
p.92. 
19 CASTRO, Carlos Roberto de Siqueira. O Congresso e as delegações legislativas. Rio de Janeiro: Forense, 
1986, p. 166-7. 
20 XAVIER, Alberto. Tipicidade da tributação, simulação e norma antielisiva. São Paulo: Dialética, 2001, p. 28. 
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caso, a lei renuncia a regular a matéria, e delega essa tarefa ao regulamento. É importante 

frisar que, no reenvio formal, a lei reenviante não incorpora o conteúdo normativo da norma 

remitida, que mantém o seu caráter regulamentar21. 

Trata-se de uma técnica de delegação de certas matérias ao Poder Executivo, com 

a introdução de regulamentos delegados ou habilitados no sistema. 

As cláusulas de reenvio são freqüentes no ordenamento jurídico brasileiro, 

costumando o legislador a adotar expressões do tipo “fica o Poder Executivo autorizado a 

fixar os requisitos para a fruição do benefício fiscal objeto desta lei”, ou fórmulas similares, 

de modo que a regulamentação da matéria é remetida ao regulamento.  

Essa técnica legislativa traz inúmeros problemas, na medida em que, se o Poder 

Executivo pode editar normas para “a fiel execução de lei”, não precisa de autorização ou 

habilitação; mas se este carece de atribuição legal, é porque não detém tal competência 

normativa originária da Constituição Federal. Nessa última hipótese, tem-se uma delegação 

legislativa indireta e o exercício de competência normativa derivada pelo Poder Executivo, 

sem amparo no texto constitucional. 

Isto não significa que as cláusulas ou normas de reenvio são necessariamente 

inúteis ou, do contrário, ilícitas, pois podem ser consideradas como um “convite” do Poder 

Legislativo ao exercício, pelo Poder Executivo, da competência regulamentar que lhe é 

própria. Assim, o reenvio serve para orientar a regulamentação da lei, podendo, inclusive, 

conter os limites da norma regulamentar22. 

                                                 
21 ENTERRIA, Eduardo Garcia de. Legislación delegada, potestad reglamentaria y control judicial. 3ª ed., 
Madrid: Editorial Civitas, 1998, p. 197-201. 
22 “la importancia de las cláusulas de remisión no está en su valor de autorización sino en su valor como límite 
de la potestad reglamentaria”. “A importancia das cláusulas de remissão não está em seu valor de autorização, 
senão em seu valor como limite do poder regulamentar”. OTTO, Ignacio de. Derecho constitucional. Sistema de 
fuentes. Barcelona: Editorial Ariel, 1997, p. 235-7. Tradução do Autor. 
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A teoria do “convite”, com origem na escola francesa, tem a finalidade de explicar 

que a norma ditada pela Administração, em função da norma de reenvio, não modifica o seu 

grau hierárquico, nem importa em transferência de função legislativa ao Poder Executivo23. 

Enterría critica essa tese por entender que o reenvio habilita a Administração a 

ditar regulamentos sobre matérias as quais não poderia tratar sem a norma de delegação24. 

Embora pertinente ao sistema espanhol, no qual existe a figura do regulamento delegado (vide 

capítulo 7), essa crítica não se aplica ao ordenamento jurídico brasileiro, onde a norma de 

reenvio deve se adequar aos regulamentos de execução. 

Além disso, as normas de reenvio serão inconstitucionais quando importem em 

alteração da reserva legal, conferindo uma habilitação em branco ou permitindo qualquer 

regulamentação acerca da matéria, dando origem a regulamentos independentes ou 

autônomos. Essas cláusulas não podem ampliar o campo da competência regulamentar ou 

permitir que o regulamento trate de matéria que de outro modo estariam a ele vedadas. 

Nesse sentido, a utilização da técnica de reenvio, em matéria tributária, é ainda 

mais grave, dado que a competência para instituir ou majorar tributo está inserida na reserva 

absoluta de lei formal. Posto que todos os elementos da hipótese de incidência tributária 

devem estar previstos em lei, o reenvio indica, em regra, a violação à estrita legalidade 

tributária e ao seu corolário da tipicidade. 

O fato da doutrina tratar das normas ou cláusulas de reenvio como forma de 

legislação delegada – pois que, em regra, seriam meras balizas apresentadas pelo legislador ou 

orientações postas ao Poder Executivo para regulamentar a lei, sem malferir a reserva legal –, 

representa a verificação de que, em geral, há a utilização dessa técnica legislativa em flagrante 

violação ao princípio da legalidade. 

 

                                                 
23 ENTERRIA, Eduardo Garcia de. Legislación delegada, potestad reglamentaria y control judicial. 3ª ed., 
Madrid: Editorial Civitas, 1998, p. 206-7. 
24 ENTERRIA, Eduardo Garcia de. Idem, p. 208-9. 
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6.3. A deslegalização ou delegificação. 

 

 

A deslegalização ou deslegalização é uma outra forma de delegação legislativa, 

com origem na doutrina e na experiência constitucional francesa, e que é assim definida: 

Por deslegalización se entiende la autorización por la propia ley para que sus 
previsiones (o las de otra ley anterior) puedan ser derogadas o modificadas por el 
reglamento, abriendo la regulación contenida en una norma con rango de ley a la 
potestad reglamentaria25. 

 
Cuida-se de uma técnica legislativa em que “uma lei, sem entrar na 

regulamentação da matéria, rebaixa formalmente o seu grau normativo, permitindo que essa 

matéria possa vir a ser modificada por regulamentos”26. 

As leis de autorização operam a deslegalização das matérias nela referidas, sobre 

as quais o Poder Executivo pode, desde logo, expedir regulamentos. Há, pois, um 

rebaixamento do grau hierárquico da regulação dessas matérias27, e uma retração do domínio 

da lei, ampliando o espaço normativo a fontes infralegislativas, notadamente aos 

regulamentos28. 

A lei deslegalizadora, nesse sentido, possui as seguintes funções: (i) rebaixar o seu 

grau hierárquico; e (ii) autorizar a expedição de regulamentos para disciplinar a matéria29. 

Significa dizer que a lei deslegalizadora opera a derrogação da matéria antes prevista em 

diploma legal, mas o efeito desse ato só produz efeito quando da edição do regulamento.  

                                                 
25 “Por deslegalização se entende a autorização pela própria lei que regula a matéria para que suas previsões (ou 
as de outra lei anterior) possa ser derrogadas ou modificadas pelo regulamento, abrindo a regulação contida em 
uma norma com força de lei ao poder regulamentar”. MONTANER, Luis Coculluela. Manual de derecho 
administrativo. 7ª ed., v. I, Madri: Editorial Civitas, 1996, p. 117. Tradução do Autor. 
26 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 3a ed. Coimbra: 
Almedina, 1999, p. 781. 
27 ENTERRIA, Eduardo Garcia. Legislación delegada, potestad reglamentaria y control judicial. 3ª ed., Madri: 
Editorial Civitas, 1998, p. 104. 
28 AMARAL, Diogo de Freitas. Curso de direito administrativo. 2a reimpressão, v. II, Coimbra: Almedina, 2003, 
p. 181. 
29 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Idem, p. 781. 
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Não poderia o regulamento derrogar norma legal sem a existência de uma lei 

deslegalizadora ou de habilitação, em virtude da hierarquia constitucional das fontes do 

direito. A deslegalização pode ser total ou parcial da matéria regulada por lei, e o regulamento 

finda por exercer uma função análoga a das fontes primárias do ordenamento jurídico30. 

No entanto, não é porque a matéria foi deslegalizada, e que o regulamento passou 

a dispor sobre ela, que ele se tornará norma primária. Tanto o regulamento delegado, quanto o 

expedido em função da deslegalização não perdem sua condição secundária, de modo que 

uma lei, no futuro, poderá novamente legalizar o assunto, regulando-o inteiramente e 

revogando as disposições regulamentares dispostas em contrário31. 

Por outro lado, as matérias objeto da lei de deslegalização continuam sendo 

tratadas e aplicadas com força de lei até que seja editado o regulamento que irá modificar ou 

derrogar a matéria anteriormente objeto dessa lei32. 

A deslegalização não é ilimitada. Em primeiro lugar, ela não é aplicável em 

relação às matérias objeto de reserva legal. Assim, quando a própria Constituição exige que o 

assunto seja veiculado, em sua totalidade, por lei formal, não caberá à lei deslegalizá-lo, sob 

pena de anulação da regra constitucional limitadora de competência normativa por lei. 

Em segundo lugar, o âmbito material delegado ao regulamento pela norma 

deslegalizadora deve ser sempre delimitado, preciso e expresso, evitando-se “una 

deslegalización general de todo el bloque de la legalidad”. Nesse sentido, a deslegalização 

pode incluir determinações materiais específicas, explicitar a finalidade, bem como limitar o 

seu prazo temporal33. 

                                                 
30 PIZZORUSSO, Alessandro. Lecciones de derecho constitucional. Madri: Centro de estúdios constitucionales, 
1984, p. 354-5. 
31 PIZZORUSSO, Alessandro. Idem, p. 354-5. 
32 OTTO, Ignacio de. Derecho constitucional. Sistema de fuentes. Barcelona: Editorial Ariel, 1997, p. 227-8. 
33 “Uma deslegalização geral de todo o bloco da legalidade”. ENTERRIA, Eduardo Garcia de. Legislación 
delegada, potestad reglamentaria y control judicial. 3ª ed., Madrid: Editorial Civitas, 1998, p. 223. Tradução do 
Autor. 
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A deslegalização se limita a um plano formal de modificação de grau hierárquico. 

Desta maneira, esta técnica de delegação legislativa se distingue da remissão. Isto porque a lei 

de remissão ou norma de reenvio regula materialmente o tema abordado e, embora 

incompleta, deve ser observada diretamente por seus destinatários, especialmente quando a 

norma delegada integrar a ordenação da matéria. Ao contrário, a lei deslegalizadora não 

contém regulação material, não é diretamente aplicável aos administrados, nem é uma lei cujo 

conteúdo depende de complementação; antes limita seus efeitos a outra norma, atribuindo ao 

regulamento a possibilidade de tratar de uma matéria regulada por uma lei anterior34. 

A delegificação, assim, cumpre o papel de ampliação do âmbito material de 

competência regulamentar, na medida em que permite que o Poder Executivo edite normas 

sobre matérias até então excluídas do seu alcance, inclusive de forma contrária a uma lei 

preexistente e com a força de revogá-la (regulamento contra legem). 

 

 

6.4. As delegações indiretas ou oblíquas: cláusulas gerais, conceitos jurídicos 

indeterminados e normas legais em branco. 

 

 

As delegações legislativas podem ocorrer de forma indireta ou oblíqua, na própria 

formulação da norma tributária, quando da utilização de cláusulas gerais, conceitos 

indeterminados e normas legais em branco. Esta é uma tendência do direito tributário35. Na 

verdade, consistem em uma burla ao princípio da legalidade tributária, na medida em que 

permitem à Administração Tributária uma certa margem de decisão na regulamentação da lei. 

                                                 
34 ENTERRIA, Eduardo Garcia de. Legislación delegada, potestad reglamentaria y control judicial. 3ª ed., 
Madrid: Editorial Civitas, 1998, p. 221. 
35 OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Legalidade tributária – o princípio da proporcionalidade e a 
tipicidade aberta. In: Revista de direito tributário, n. 70, São Paulo: Malheiros, 1997, p. 110-1. 
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A legalidade tributária estrita e o seu corolário, a tipicidade tributária, entende 

Ricardo Lobo Torres, não seria capaz de afastar “a possibilidade de utilização de cláusulas 

gerais e de conceitos indeterminados, inevitáveis diante da ambigüidade de linguagem do 

direito tributário”36. Criticando essa posição, Alberto Xavier entende que a tipicidade importa 

em uma exigência de determinação legal, com suporte no artigo 146, inciso III da 

Constituição Federal, que afastaria toda a indeterminação conceitual37. 

Contudo, a prática demonstra que as cláusulas gerais, conceitos indeterminados e 

normas legais em branco são amplamente utilizadas no direito brasileiro, e vêm sendo 

ignoradas pela doutrina e chanceladas pela jurisprudência dos tribunais superiores. 

A cláusula geral tem origem na norma lacunosa, fragmentária e ampla, formulada 

em um nível de abrangência e abstração que não permite a sua aplicação no caso concreto, 

sem que haja a sua regulamentação. Acontece que, não raro, há lacunas na lei tributária, em 

que esta deixa de regular aspectos essenciais para a instituição do tributo ou para a sua 

aplicação. E, ainda quando o legislador procura pormenorizar a lei, maiores lacunas acabam 

por se originar, na medida em que se distancia da regra maior, conduzindo a uma maior 

indeterminação38. 

E os conceitos indeterminados, defende Alberto Xavier, resultam da utilização de 

termos ou expressões vagas e ambíguas no texto da lei, de modo que a Administração 

Tributária, ante a falta de clareza da lei, finda por ter uma liberdade de emitir valorações 

pessoais e, na prática, definir a regra aplicável no caso concreto39. 

Em sentido contrário, Eros Grau entende que os conceitos indeterminados não 

compreendem a livre eleição entre várias condutas ou soluções, nos limites admitidos na lei, 

como um juízo discricionário, mas correspondem a casos de aplicação da lei, em que cabe 

                                                 
36 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 5a ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 98. 
37 XAVIER, Alberto. Tipicidade da tributação, simulação e norma antielisiva. São Paulo: Dialética, 2001, p. 28, 
nota 14. 
38 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos. Coimbra: Almedina, 1998, p. 377. 
39 XAVIER, Alberto. Idem, p. 28. 



 121 

apenas uma decisão no caso concreto. Como exemplo cita a hipótese em que se deve decidir 

se existe ou não boa-fé, não havendo espaço para gradações ou valorações40. 

No mesmo sentido, José Marcos Domingues de Oliveira entende que “o conceito 

indeterminado não implica em uma indeterminação das suas aplicações; só se permite “uma 

única solução” a ensejar o controle de legalidade da atuação do Administrador”41. 

Ademais, conceito jurídico indeterminado não é indeterminável, no sentido de que 

não houve a sua completa determinação na lei, em virtude de um juízo de conveniência do 

legislador ou porque esta não foi possível, por ser “necessário considerar dados empíricos, 

fácticos, técnicos ou científicos de que somente o intérprete e o aplicador, em cada hipótese 

concreta, disporão”42. 

No campo do direito administrativo, mais especificamente o das desapropriações, 

as expressões “interesse social” ou “necessidade pública” não são definidas em lei ou não 

encontram uma tradução legal adequada, cabendo essa atribuição, em última análise, ao Poder 

Executivo43. Em sentido contrário, Edilson Nobre44 entende que o art. 5º, inciso XXIV, da 

CF45, estabelece que essas situações devem ser objetivamente postas pela lei, o que “não 

ocorreria se o conceito de interesse público, por sua vagueza e indeterminação, pudesse, na 

prática, ser apontado pela Administração, à míngua de balizas legais”. 

O direito tributário, apesar da legalidade estrita e da tipicidade, também tem se 

valido de conceitos indeterminados para estabelecer elementos essenciais do tributo. Este fato 

é perceptível, por exemplo, na legislação do Imposto de Renda, na qual se utilizam expressões 

                                                 
40 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 5a ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 203. 
41 OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Legalidade tributária – o princípio da proporcionalidade e a 
tipicidade aberta. In: Revista de direito tributário, n. 70, São Paulo: Malheiros, 1997, p. 112. 
42 FALCÃO, Amílcar. Fato gerador da obrigação tributária. Atualizado por Flávio Bauer Novelli. Rio de 
Janeiro: Forense, 2002, p. 61-2. 
43 CAVALCANTI, Themistocles Brandão. Princípios gerais de direito público. 2a ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 
1966, p. 192. 
44 NOBRE JR., Edilson Pereira. Princípios retores da desapropriação. In: Revista de Informação Legislativa. 
Brasília, a. 34, n. 135, jul./set. 1997, p. 203-17. 
45 Art. 5º, inciso XXIV: “A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade 
pública, ou por interesse social (...)”. 
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como “despesas razoáveis”, “lucro arbitrado”, “gastos incompatíveis” e “despesas 

necessárias”, dentre outras46. 

Do mesmo modo, a legislação do Imposto sobre Serviços – ISS é rica em 

conceitos indeterminados, embora procure conciliar a taxatividade da lista de serviços contido 

em lei complementar com a previsão de “serviços congêneres” e “serviços correlatos”. Diante 

dessa situação, criou-se o argumento de que tais locuções não levariam à utilização da 

analogia pelo administrador, mas antes importariam em uma interpretação extensiva, esta 

consentânea com os princípios jurídicos tributários: 

Na analogia, há integração da legislação tributária mediante aplicação da lei a 
situação de fato nela não prevista, embora semelhante àquela a qual a lei se refere 
expressamente; na interpretação extensiva, não há integração da legislação tributária, 
pois se trabalha dentro dos lindes da sua incidência47. 

 
A analogia, que teria restrito campo de atuação no direito tributário, em virtude da 

reserva legal, cede espaço para a interpretação extensiva, muito embora seja uma tarefa 

difícil, senão impossível, distinguir entre os dois conceitos. Na primeira, o objetivo seria 

preencher a lacuna legal, enquanto na segunda, a tarefa seria “identificar o “verdadeiro” 

conteúdo e alcance da lei, insuficientemente expresso no texto normativo”. Na interpretação 

extensiva, “a lei teria querido abranger a hipótese, mas, em razão da má formulação do texto, 

deixou a situação fora do alcance expresso da norma, tornando com isso necessário que o 

aplicador da lei reconstitua o seu alcance”48. 

                                                 
46 OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Legalidade tributária – o princípio da proporcionalidade e a 
tipicidade aberta. In: Revista de direito tributário, n. 70, São Paulo: Malheiros, 1997, p. 114. 
47 PAULSEN, Leandro. Direito tributário. Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da 
jurisprudência. 6a ed., 2a tiragem, Livraria do Advogado: Porto Alegre, 2004, p. 869. 
48 “Como se vê, a distinção depende de uma incursão pela mente do legislador, pois se baseia, em última análise, 
em perquirir se o legislador “pensou” ou não na hipótese, para, no primeiro caso, aplicar-se a interpretação 
extensiva e, no segundo caso a integração analógica”. AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 10a ed., 
São Paulo: Saraiva, 2004, p. 207-9. 
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Na contribuição de melhoria, há também conceitos jurídicos indeterminados, na 

medida em que se admite a exigência do tributo não apenas quando da execução da obra em 

sua totalidade, mas também “em parte suficiente”49. 

A ampliação de competência normativa, por meio de normas legais em branco, 

também é uma tendência no direito moderno, na medida em que confere ao aplicador uma 

certa elasticidade de adaptação da norma ao caso concreto, e “contribuem para um modelo de 

legalidade administrativa maleável e aberto”, embora com riscos à segurança, previsibilidade, 

igualdade e às garantias individuais na atuação concreta da Administração Pública50. 

As normas em branco ocorrem quando uma norma legal, em face da incompletude 

do seu conteúdo, remete a respectiva integração, complementação ou determinação para 

instrumentos normativos de grau ou nível inferior. Essa estratégia de remissão habilitante ou 

delegação implícita de competência normativa do legislador ao Poder Executivo finda por 

conferir a este a incumbência de definir o sentido das leis, e concretizar a legalidade51. 

Em direito penal, é comum a utilização de normas legais em branco que contêm a 

sanção determinada, mas o tipo é formulado segundo uma proibição genérica, devendo ser 

completado por outra norma inferior. É o caso, por exemplo, da expressão “vender ou 

oferecer à venda mercadoria por preço superior ao oficialmente tabelado”, constante do art. 

6o, inciso I da Lei nº 8.137 de 27.12.1990 (lei que regula os crimes contra a ordem tributária, 

econômica e contra as relações de consumo), na qual o tipo penal é incompleto e depende da 

expedição de ato normativo com a tabela de preços52. 

                                                 
49 OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Legalidade tributária – o princípio da proporcionalidade e a 
tipicidade aberta. In: Revista de direito tributário, n. 70, São Paulo: Malheiros, 1997, p. 114. 
50 OTERO, Paulo. Legalidade e administração pública. O sentido da vinculação administrativa à juridicidade. 
Coimbra: Almedina, 2003, p. 893-9. 
51  “Se é da lei que resultam tais normas de previsão “incompleta”, é também nessa mesma lei que a 
Administração Pública encontra a norma permissiva do exercício da respectiva tarefa de determinação e 
densificação”. OTERO, Paulo. Idem, p. 893-9. 
52 NUNES, Simone Lahorgue. Os fundamentos e os limites do poder regulamentar no âmbito do mercado 
financeiro.Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 123, nota 155. 
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No direito tributário, a doutrina rechaça as normas legais em branco, mas a 

jurisprudência reconhece a sua possibilidade quando da edição de regulamentos contingentes 

(vide tópico 8.3) para a previsão de elementos de fato, técnicos e científicos, que modificam 

de uma forma rápida em contínua, em virtude dos avanços tecnológicos. 

 

 

6.5. A discricionariedade administrativa. 

 

 

A competência regulamentar é uma competência discricionária53. Com efeito, a 

aplicação da lei, não raro, confere à Administração Pública uma margem de escolha entre 

várias alternativas possíveis, a ser realizada através de um juízo de conveniência e 

oportunidade do administrador. 

Nesse caso, a discricionariedade do Poder Executivo surge quando o Legislador, 

ao editar a lei, o faz de forma que esta reclama uma complementação normativa, de maneira 

implícita ou explícita54. Ademais, ao regulamentar e aplicar uma lei, a Administração Pública 

realiza duas atividades sucessivas: (i) a interpretação da norma legal e das suas possíveis 

soluções, e (ii) a escolha por uma das opções existentes na lei55. 

A Constituição privilegia o princípio da legalidade, exigindo a existência de uma 

lei inaugural, que cria os direitos e obrigações, estabeleça limites às condutas permitidas, 

proibidas ou obrigatórias. A partir dessa regulação, a Administração passa a exercer a 

                                                 
53 ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de derecho administrativo. Madri: 
Civitas Editorial, 2002, p. 202-3. 
54 JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: Dialética, 2002, 
p.516-7. 
55 CARRAZZA, Roque Antônio. O regulamento no direito tributário brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1981, p. 136. 
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competência regulamentar, dotada de discricionariedade, que não se confunde com 

arbitrariedade, para dar a melhor solução aos casos concretos, visando ao interesse comum. 

O reconhecimento da discricionariedade administrativa não é incompatível com o 

Estado de Direito, afirma Canotilho: “com ele pretende o legislador que a administração 

disponha de um espaço de actuação possibilitador de escolhas e decisões responsáveis”56.  

Na discricionariedade, ao Poder Executivo é atribuída a possibilidade de emitir 

juízos de conveniência e de oportunidade públicas, cabendo-lhe autolimitar-se por meio de 

regulamentos, condicionando o exercício dessa discricionariedade administrativa pelos órgãos 

da Administração Pública57. 

O princípio da legalidade, da reserva legal, e da tipicidade e a vedação às 

delegações legislativas, dentre outras, são formas de controle e redução da discricionariedade 

administrativa no exercício da competência regulamentar. 

Ademais, o exercício em concreto da discricionariedade administrativa, não raro, 

é precedido de uma determinação de parâmetros a serem utilizados no ato decisório, que tanto 

advém de lei (predeterminação heterovinculativa), como do próprio regulamento 

(predeterminação autovinculativa). Isto ocorre sempre que o regulamento for utilizado para 

reduzir as opções de aplicação da lei pela Administração Pública, fixando normativamente as 

condições, os pressupostos ou requisitos da execução legal58.  

A predeterminação autovinculativa, exercida pelo próprio Poder Executivo no 

exercício da competência regulamentar, além de estar adstrito à legalidade, deve observar e 

retirar o seu fundamento de validade do princípio da igualdade, no sentido de afastar decisões 

conflitantes em relação aos particulares quando da aplicação da norma pelo administrador. 

                                                 
56 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 3a ed. Coimbra: 
Almedina, 1999, p. 681. 
57 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios gerais de direito administrativo. V. I, Rio de Janeiro: 
Forense, 1969, p. 319. 
58 OTERO, Paulo. Legalidade e administração pública. O sentido da vinculação administrativa à juridicidade. 
Coimbra: Almedina, 2003, p. 850-3. 
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A competência regulamentar, então, funciona como uma autolimitação da 

discricionariedade administrativa do Poder Executivo. Ela será inválida, contudo, quando dela 

resulte prejuízo aos particulares (ou contribuintes), por limitar direitos ou impor obrigações 

inexistentes em norma legal. 

Uma outra questão que envolve a discricionariedade é a sua relação com os 

conceitos jurídicos indeterminados. Para Eros Grau, a discricionariedade não decorre dos 

conceitos jurídicos indeterminados, mas de atribuição expressa da lei à autoridade 

administrativa, e consiste essencialmente em uma liberdade de eleição entre alternativas, 

segundo critérios extrajurídicos de oportunidade e conveniência, não presentes na lei, mas 

remetidos ao juízo subjetivo da Administração59. 

Há ainda quem defenda que os regulamentos de execução podem ser dotados de 

discricionariedade técnica. O detalhamento da lei, nesse caso, importaria na explicação de 

termos técnicos e científicos constantes dos pressupostos de fato previstos na lei. Nessa seara, 

a Administração irá aplicar conhecimentos técnicos provindos da biologia, economia, 

engenharia, química, estatística, medicina, etc, e não do direito. A explicitação de conceitos 

jurídicos, nesse sentido, não estaria no campo da discricionariedade técnica60. 

A definição do que seja técnico, para Eros Grau, é eminentemente subjetivo, e não 

responde satisfatoriamente ao campo de discricionariedade técnica. Até porque, o Poder 

Legislativo pode contar com a colaboração de técnicos, assim como o Poder Judiciário se 

utilizar de peritos quanto às questões técnicas que não tenham o dever de conhecer. 

Ao lado disso, o fato de uma determinada questão ser técnica não pode extraí-la 

do universo da lei, nem tampouco submetê-la ao jugo do regulamento61. O problema da 

determinação técnica de determinado conceito é um problema de aplicação da lei, como 

                                                 
59 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 5a ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 204-7. 
60 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade legislative do poder executivo. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000, p. 298-9. 
61 GRAU, Eros Roberto. Idem, p. 241-5. 
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também do regulamento ou de qualquer ato jurídico, e não de discricionariedade62. De fato, 

cabe determinar o conceito técnico ou científico estabelecido na lei, mas não optar ou 

preencher seu conteúdo livremente, segundo um juízo de oportunidade ou conveniência. 

Com efeito, o que caracteriza o poder discricionário é uma certa margem de livre 

apreciação, opção, escolha ou eleição entre várias soluções para o caso concreto, sem que haja 

desvio de poder ou finalidade. Em contrapartida, o conceito indeterminado não oferece uma 

opção ao administrador para eleger entre várias soluções possíveis, mas apenas adotar uma 

única solução contida no mandamento legal63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62  FACIO, Carlos Peirano; WHITELAW, Jame A. Protección constitucional de los contribuyentes en Uruguay. 
In: Protección constitucional de los contribuyentes. Organizado por Rubens O. Asorey. Madri: Marcial Pons, 
2000, p. 78. 
63 FACIO, Carlos Peirano; WHITELAW, Jame A. Idem, p. 78. 



7. Panorama das delegações legislativas no direito comparado. 

 

 

A preocupação com a delegação legislativa, no direito brasileiro, toma relevo, 

considerando-se que o Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, decidiu pela 

sua possibilidade, inclusive com fundamento em modelos doutrinários e jurisprudenciais de 

outros países.  

Nesse sentido, é importante apresentar o processo de desconcentração normativa 

ocorrido em outros sistemas, de forma a demonstrar como as diversas técnicas de delegação 

legislativa tiveram origem, observando-se o contexto de cada ordenamento jurídico. 

Além disso, é necessário estudar o problema da delegabilidade da função 

legislativa em outros ordenamentos jurídicos para fazer um paradigma com o sistema 

brasileiro. O estudo dos modelos estrangeiros tem por escopo, então, evidenciar a 

inadequação da sua adoção como argumento de decisão pelos Pode Judiciário no Brasil. 

 

 

7.1. A “virada” regulamentar no direito francês. 

 

 

A competência regulamentar no direito francês é peculiar, na medida em que, 

partindo de severas restrições ao seu exercício, passou por um processo de flexibilização, até 

culminar numa repartição constitucional de competência normativa, em que figuram reservas 

legais e regulamentares, sendo esta última mais ampla, universal e residual. 
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Houve, na França, assim, uma formidável redução do papel da lei, e um 

rompimento profundo com o paradigma tradicional da relação entre a lei e o regulamento1. 

A Constituição francesa de 1852, com as alterações de 1875, não enumerou 

matérias reservadas especialmente ao legislador, de forma que a competência legislativa era 

abrangente, indistinta e indefinida, e a regulamentar se resumia à execução das leis2. 

O texto constitucional francês de 1946 também proibiu expressamente a 

delegação legislativa, estabelecendo o seu artigo 13 que “L'Assemblée nationale vote seule la 

loi. Elle ne peut déléguer ce droit”3. “Essa proibição, porém, de pouco valeu. Apenas levou, 

de início, à procura de processos disfarçados que tivessem o efeito de delegar poderes ao 

Gabinete, sem ostensivamente violar a Constituição”4. 

A primeira forma empregada para contornar essa vedação foi o método da 

deslegalização, pelo qual o Parlamento francês passou a decidir que matéria tinha caráter 

regulamentar. A partir do momento que determinado assunto fosse considerado como 

pertencente ao Poder Executivo, este poderia expedir regulamentos, inclusive revogando as 

leis anteriores sobre a matéria. Por outro lado, poderia o Poder Legislativo voltar atrás e 

simplesmente disciplinar por lei a matéria à qual dera caráter regulamentar, que não poderia, a 

partir daí, ser objeto de regulamento5. 

Pelo segundo método, chamado de lois-cadre (leis-quadro), o Parlamento editava 

uma lei, contendo um quadro de princípios, dentro do qual o Poder Executivo poderia expedir 

regulamentos. Trata-se de um sistema muito similar ao adotado nos Estados Unidos, chamado 

“delegation with standards”, que será discutido adiante. 

                                                 
1 Nesse sentido, c.f. ENTERRIA, Eduardo Garcia. Legislación delegada, potestad reglamentaria y control 
judicial. 3ª ed. Madri: Editorial Civitas, 1998, p 109; FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo 
legislativo. 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 180; PASTOR, Juan Alfonso Santamaría. Principios de derecho 
administrativo. 4ª ed., v. I, Madri: Ramón Areces, 2002, p. 310. 
2 LEITE, Luciano Ferreira. O regulamento no direito brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1986, 60-1. 
3 “Artigo 13. A Assembléia Nacional vota a lei só. Ela não pode delegar esse direito”. Tradução do Autor. 
4 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo. 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 173. 
5 FERREIRA FILHO, Idem p. 174. 
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A grande “virada” do direito francês ocorreu com a Constituição de 1958, que 

rompeu com o sistema adotado nas constituições anteriores, em que a delegação era vedada 

(ainda que essa proibição fosse contornada por técnicas de delegação legislativa), e passou a 

autorizá-la expressamente na primeira parte de seu artigo 386. 

Para Luciano Ferreira Filho, o referido artigo 38 da Constituição francesa vigente 

consagra os decretos-lei na França7. Porém, cumpre divergir desse entendimento, pois que as 

“ordonnances” se assemelham mais às leis delegadas, em virtude do requisito da solicitação 

de autorização prévia ao Legislativo. 

Todavia, o ponto mais relevante da “virada” da Constituição de 1958 foi o título 

V, que trata das relações entre o Governo e o Parlamento (“Titre V - Des rapports entre le 

Gouvernement et le Parlement”), pois o mesmo introduziu no ordenamento jurídico um 

compartilhamento de função normativa entre a lei e o regulamento, dando surgimento a uma 

competência regulamentar autônoma ou incondicionada. 

Rompendo a tradição, o texto constitucional francês atual estabeleceu uma lista 

taxativa de regras e princípios submetidos à reserva da lei, enquanto a primeira parte do artigo 

37 determinou que todos os demais assuntos são do domínio regulamentar (“Les matières 

autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire”8). 

Destarte, a Constituição de 1958 não apenas introduziu uma reserva regulamentar 

em contraposição a uma reserva legal, como conferiu ao regulamento um campo de atuação 

mais amplo do que o da lei. Na verdade, o regulamento substitui a lei, no seu caráter universal 

                                                 
6 “Article 38: Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation 
de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi” 
(“Artigo 38: O Governo pode, para a execução de seu programa, pedir ao Parlamento autorização de tomar, por 
ordenações, durante um prazo determinado, medidas que são normalmente do domínio da lei”). Tradução do 
Autor. 
7 LEITE, Luciano Ferreira. O regulamento no direito brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1986, 62. 
8 “Artigo 37: As matérias outras que as que são do domínio da lei têm caráter regulamentar”. Tradução do Autor. 
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e ilimitado. Além disso, ao Parlamento foi vedado invadir a matéria regulamentar, sendo tal 

intervenção passível de declaração de inconstitucionalidade pelo Conselho Constitucional9. 

Em matéria tributária, o artigo 34 da Constituição de 195810 reservou à lei fixar 

regras concernentes ao fato gerador e às modalidades de cobrança dos tributos, bem como de 

imposições pecuniárias de qualquer natureza. 

Os regulamentos executivos também são previstos na Carta francesa atual, e têm a 

função idêntica à prevista no Brasil, no artigo 84, VI da Constituição Federal de 1988. Sua 

missão é assegurar a execução das leis, e o Chefe do Poder Executivo deve editá-los 

espontaneamente, quando o exigir a aplicação de uma lei, e ainda que não haja expressa 

previsão legal11. 

Diante disso, a principal novidade da Constituição de 1958 foi a instituição de 

uma reserva regulamentar, ao lado da reserva legal, em que o regulamento autônomo passou a 

ter a mesma hierarquia das leis, estando subordinado apenas à Constituição12. 

Trata-se, pois, de uma atribuição constitucional de competência normativa ao 

Poder Executivo, e não de delegação legislativa, posto que o Poder Executivo expede os 

regulamentos autônomos sem qualquer ingerência do legislador, não podendo este sequer 

imiscuir-se no domínio reservado e indefinido da competência regulamentar. A lei, nesse 

sentido, perdeu espaço, só podendo cuidar das matérias expressamente enumeradas na Carta 

Política francesa. 

A revolução do processo legislativo francês e do relacionamento entre a lei e o 

regulamento não traduz senão o atual sistema político de forças no direito francês, e não serve 

a outros ordenamentos com realidades distintas. Ademais, a transformação em questão 

                                                 
9 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo. 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p.177. 
10 “Article 34: (...) La loi fixe les règles concernant: (...) le taux et les modalités de recouvrement des impositions 
de toutes natures (...)”. “Artigo 34: (...) A lei fixa as regras concernentes a: (...) tributos e as modalidades de 
cobrança das imposições de todas naturezas”. Tradução do Autor. 
11 RIVERO, Jean. Direito administrativo. Tradução Rogério Ehrhardt Soares. Coimbra: Almedina, 1981, p. 82. 
12  “Nas matérias exclusivamente regulamentares, o Governo goza de uma liberdade que só é limitada pela 
Constituição e pelos princípios gerais de direito” RIVERO, Jean. Idem, p. 81. Tradução do Autor. 
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demandou a promulgação de uma nova Constituição, em virtude da insuficiência dos métodos 

de delegação legislativa utilizados na sistemática anterior. 

Apesar de importante a “virada francesa”, inclusive para a modificação de 

paradigmas e melhor compreensão da função regulamentar e da relação entre a lei e o 

regulamento, há inegáveis inconvenientes, dentre os quais: a insuficiência e imprecisão da 

reserva legal, a ausência de debate público das normas regulamentares, a constatação de que o 

técnico não é necessariamente melhor legislador do que o político, e a ausência de controle de 

constitucionalidade dos regulamentos atribuído a órgão apolítico13. 

 

 

7.2. Delegated legislation: a legislação delegada no sistema britânico. 

 

 

O caso inglês é bem peculiar, em virtude da ausência de uma Constituição escrita, 

o que confere ao princípio da legalidade um significado diferente de outros sistemas. Sendo o 

berço da Magna Carta de 1215 e, portanto, do princípio da legalidade, a Grã-Bretanha jamais 

abandonou as leis escritas (satutory legislation) e o princípio da soberania parlamentar 

(Parlamentary sovereignity), do qual decorre que toda a delegação legislativa (delegated 

legislation) é subordinada (subordinate legislation) 14.  

A subordinação significa que a legislação delegada não tem força de lei (it lacks 

the force of law), no sentido de que não pode suspender, alterar ou derrogar lei, salvo se a lei 

de habilitação lhe tenha conferido poderes específicos e explícitos para tanto15. 

                                                 
13 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo. 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 181. 
14 MONCADA, Luís S. Cabral de. Lei e regulamento. Coimbra Editora, 2002, p. 606-7. 
15 ENTERRIA, Eduardo Garcia. Legislación delegada, potestad reglamentaria y control judicial. 3ª ed. Madri: 
Editorial Civitas, 1998, p. 93-4. 
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Inicialmente uma figura excepcional, a delegação de poderes passou a ser 

amplamente adotada na Grã-Bretanha, sobretudo porque, no regime político parlamentarista 

adotado, finda que não há diferença substancial entre as leis votadas pelo Parlamento e as 

normas editas pelo Gabinete, que é o órgão de cúpula da maioria parlamentar16. 

Ao lado disso, o sistema britânico admite a delegação legislativa do Parlamento a 

ministros ou a comissões especializadas em determinadas matérias (rule-making authorities), 

e permite, ainda, subdelegações, de modo que o poder delegado a um órgão pode ser 

novamente delegado a outro. 

O ponto mais característico desse sistema, contudo, é que a delegação costuma ser 

feita de forma geral, em termos vagos, e conferindo uma margem de liberdade quase absoluta 

ao órgão que recebeu a delegação. Não raro, há delegações a Ministros para editar as “normas 

que lhe pareçam convenientes” em relação a uma matéria específica17. 

O problema da extensão das delegações legislativas sempre foi negligenciado pela 

doutrina e jurisprudência britânicas, que entendiam que “a soberania do parlamento 

comportava a possibilidade de uma delegação de poderes sem restrições”. Desta forma, o 

problema das delegações legislativas sempre foi visto apenas da perspectiva da soberania 

parlamentar, e não do ponto de vista da proteção dos direitos individuais18. 

Desse sistema de multiplicação de fontes legislativas decorre uma série de 

inconvenientes. Os mais graves são a falta de adequada publicidade de todos os textos 

normativos, que são editados pelos variados órgãos dotados de poder normativo, e a 

incapacidade, e até mesmo desinteresse, do Parlamento para fiscalizar essa atividade19. 

Ao lado disso, o controle exercido pelo Poder Judiciário é limitado, posto que só é 

possível quando o interesse de particular for ferido em um caso concreto e apenas se houver 

                                                 
16 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo. 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 167; no 
mesmo sentido, MONCADA, Luís S. Cabral de. Lei e regulamento. Coimbra Editora, 2002, p. 610-11. 
17 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Idem, p. 168-9. 
18 MONCADA, Luís S. Cabral de. Idem, p. 612-3. 
19 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Ibidem, p. 168-9, 169-70. 
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atuação com excesso de poderes (ultra vires) previstos na legislação delegada. Isto porque, 

não havendo Constituição escrita e rígida, não cabe impugnação de inconstitucionalidade, e a 

soberania parlamentar importa que os atos do Poder Legislativo não podem ser impugnados, 

mas tão-somente a própria legislação delegada, isto é, a decorrente do ato parlamentar, poderá 

ser examinada pelo Poder Judiciário, e apenas para verificar se houve excesso de poderes20. 

Ademais, também o próprio Poder Judiciário é responsável por editar normas e 

princípios gerais, podendo-se falar de uma legislação judicial (judicial legislation), resultando 

em uma Constituição de origem jurisprudencial consuetudinária (judge-made). Não sendo 

escrita, a Constituição é o resultado de paulatinas decisões judiciais cristalizadas ao longo do 

tempo21. 

A extensão da competência normativa do governo, na Grã-Bretanha, é enorme, 

sendo possível, inclusive, afirmar que ele goza de um poder absoluto. Com efeito, o Gabinete, 

constituído pela maioria parlamentar, pode expedir normas sobre qualquer matéria que 

entender conveniente, sem temer um controle político ou judicial eficiente22. 

 

 

7.3. Os regulamentos no direito alemão. 

 

 

Na Alemanha, a relação entre a lei e o regulamento e a posição constitucional do 

Executivo face ao Legislativo, na definição da sua maior ou menor liberdade de atuação 

normativa, sempre foram um problema tormentoso. 

Com o fim de delimitar o domínio da lei do regulamento, a doutrina e a 

jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão adotaram, a partir da década de 70, a “teoria 

                                                 
20 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo. 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 171. 
21 MONCADA, Luís S. Cabral de. Lei e regulamento. Coimbra Editora, 2002, p. 607. 
22 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Idem, 172. 
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da essencialidade” (Wesentlichkeitstheorie), segundo o qual caberia à lei uma disciplina 

normativa mínima de todas as prestações sociais indispensáveis e dos direitos fundamentais. 

Nesse sentido, embora se admita a existência de reserva de lei relativamente a certas matérias, 

esta não é reconhecida como uma reserva total ou absoluta23. 

Apesar disso, o critério da essencialidade tem sido apontado como uma fórmula 

vazia de conteúdo, ambígua, e uma forma inadequada de ampliação do domínio de 

intervenção normativa do Executivo. De fato, a teoria da essencialidade não fornece critérios 

gerais para individualizar a lei do regulamento, outorgando ao Poder Judiciário a tarefa de 

delimitá-los casuisticamente. Em todo caso, tal critério visa a impedir que o cerne da 

disciplina normativa seja atribuído ao Executivo, sobretudo no que tange aos direitos 

fundamentais, tornando-se um limite à função regulamentar24.  

No direito alemão, há ainda a divisão em regulamentos administrativos (internos) 

e jurídicos (externos). No campo interno, a Administração pode produzir discricionariamente 

regulamentos de organização (Verwaltungsverordnungen) e regimentais, mas, em relação aos 

regulamentos externos, o Executivo precisa de delegações legislativas específicas e explícitas 

para produzir regulamentos normativos (Rechtsverordnungen), dado que, na Alemanha, a 

liberdade e a propriedade são matérias reservadas ao legislador25. 

A competência do Poder Executivo editar regulamentos não é reconhecida, no 

direito alemão, como uma transgressão do princípio da separação dos poderes. Hartmut 

Maurer entende que essa competência normativa da Administração não constitui um poder 

                                                 
23 MONCADA, Luís S. Cabral de. Lei e regulamento. Coimbra Editora, 2002, p. 170-1. 
24 MONCADA, Luís Cabral de. A reserva de lei no actual direito público alemão. In: Estudos de direito público. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2001, p. 105-7 e 114. 
25 ENTERRIA, Eduardo Garcia de. Legislación delegada, potestad reglamentaria y control judicial. 3ª ed. 
Madri: Editorial Civitas, 1998, p. 96-7. 
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próprio, mas é exercida apenas em função de uma autorização ou delegação formal da lei 

editada pelo Parlamento26. 

De fato, o artigo 80, (1) da Lei Fundamental alemã (Grundgesetz – GG)27 autoriza 

a lei a conferir não apenas ao governo federal, como a qualquer ministro, ou a governos de 

Estados Federados, a competência para editar normas jurídicas. Disto se infere que o 

regulamento (i) deve guardar conformidade com a lei de autorização, e (ii) é sempre 

subordinado à lei28. 

No entanto, a lei de habilitação não é ilimitada, devendo conter limites explícitos à 

delegação, dentre os quais, a extensão, o fim (indicação de objetivos), e o conteúdo da 

delegação (princípios a que deve atender) 29. 

Este é o chamado princípio da determinabilidade da lei de autorização, em razão 

do qual o Parlamento deve tomar as decisões essenciais, indicando a finalidade geral do 

regulamento a ser editado. Essa regra de determinabilidade é o que constitui, na doutrina 

alemã, o fundamento da reserva legal, e uma das faces do regime da legalidade, na medida em 

que garante uma posição fundamental do Parlamento na produção normativa30. 

A Constituição alemã vigente pretendeu evitar a prática, existente no período da 

Constituição de Weimar, de autorizações legislativas em branco ao Executivo. Porém, as 

condições nele previstas são também imprecisas, de modo que permitem ao Executivo regular 

toda a matéria e, por outro lado, não impedem a lei de utilizar cláusulas gerais e conceitos 

                                                 
26 MAURER, Hartmut. Droit administratif allemand. Traduzido para o francês por Michel Fromont. Paris: 
L.G.D.J., 1992, p.64. 
27 “Artikel 80 [Erlaß von Rechtsverordnungen]: (1) Durch Gesetz können die Bundesregierung, ein 
Bundesminister oder die Landesregierungen ermächtigt werden, Rechtsverordnungen zu erlassen. Dabei müssen 
Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung im Gesetze bestimmt werden. Die Rechtsgrundlage ist in 
der Verordnung anzugeben. Ist durch Gesetz vorgesehen, daß eine Ermächtigung weiter übertragen werden 
kann, so bedarf es zur Übertragung der Ermächtigung einer Rechtsverordnung”. “Art. 80 [Edição de 
regulamentos]. (1) o governo federal, um ministro federal ou os governos dos Estados Federados podem ser 
autorizados pela lei a editar regulamentos. Esta lei deve determinar o conteúdo, o objetivo e a extensão da 
autorização concedida. O regulamento deve mencionar seu fundamento jurídico. Se há previsão dentro de uma 
lei que uma autorização pode ser subdelegada, um regulamento é necessário para a delegação da autorização”. 
28 MONCADA, Luís S. Cabral de. Lei e regulamento. Coimbra Editora, 2002, p. 300-1”. Tradução do Autor. 
29 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo. 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 189. 
30 MONCADA, Luís S. Cabral de. Idem, p. 301-2. 
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jurídicos indeterminados, por meio dos quais ele fica investido de uma ampla liberdade 

normativa31. 

A lei de habilitação, ainda segundo o artigo 80 da GG acima apontado, poderá 

permitir a subdelegação por um regulamento de uma esfera de governo a outra, caso em que 

deverá ser editado o regulamento de habilitação para que a subdelegação se opere. 

 

 

7.4. As delegações legislativas no direito constitucional dos Estados Unidos. 

 

 

7.4.1. Os federalistas norte-americanos e os princípios da separação dos poderes e da 

indelegabilidade legislativa. 

 

 

A Assembléia de Filadélfia, de 1787, que decretou a Constituição dos Estados 

Unidos, consagrou o princípio da separação dos poderes, no seu art. 1º, seção 1, e acolheu a 

denominada vesting clause, segundo a qual “All legislative powers herein granted shall be 

vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of 

Representatives”32. 

A influência da separação dos poderes no constitucionalismo moderno está na sua 

associação com a proteção das liberdades individual e pública. No federalismo norte-

americano, contudo, a experiência política seguiu um caminho diverso da trajetória 

                                                 
31 MAURER, Hartmut. Droit administratif allemand. Traduzido para o francês por Michel Fromont. Paris: 
L.G.D.J., 1992, p.64-5; no mesmo sentido, MONCADA, Luís Cabral de. A reserva de lei no actual direito 
público alemão. In: Estudos de direito público. Coimbra: Coimbra Editora, 2001, p. 107-8. 
32 “Todos os poderes legislativos conferidos por esta Constituição serão confiados a um Congresso dos Estados 
Unidos, composto de um Senado e de uma Câmara de Representantes”. Tradução do Autor. 
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institucional das revoluções liberais inglesa e francesa. Primeiro porque esse princípio está 

ligado à otimização do desempenho das funções do Estado, por meio da divisão de tarefas33. 

A principal diferença, todavia, é que o modelo estadunidense buscou afastar as 

marcas deixadas pelo jugo parlamentar do colonizador britânico que, juntamente com a 

experiência francesa, ilustraram uma verdadeira idolatria às assembléias populares. Ao 

contrário, o constitucionalismo norte-americano, no que se refere ao relacionamento entre os 

três poderes, visualizou no Legislativo, e não no Executivo ou no Judiciário, uma vocação de 

expansionismo e usurpação dos demais poderes. Assim, uma vez emancipadas, a nova 

federação cuidou de coibir os excessos do Poder Legislativo34.  

A filosofia política norte-americana, assim, diverso da Inglaterra e da França, que 

sacralizaram o Poder Legislativo e a lei, limitou a atividade do legislador. Em relação ao 

Presidente da República, houve um fortalecimento dos poderes, tendo em vista, 

principalmente, as questões relativas à proteção em caso de guerras. 

Os artigos escritos por Alexandre Hamilton, James Madison e John Jay, depois 

reunidos e publicados sob o título de “O Federalista” ou “Os Artigos Federalistas”, cuidaram 

de divulgar as novas instituições republicanas. No capítulo 47, denominado “Exame e 

aplicação do princípio da separação dos poderes”, e seguintes, é possível extrair o significado 

desse princípio, bem como a preocupação referida acima quanto à propensão de 

engrandecimento do Poder Legislativo em detrimento dos demais poderes, nos seguintes 

trechos, respectivamente35: 

(...) quando dois poderes, em toda a sua plenitude, se acham concentrados 
numa só mão, todos os princípios de um governo livre ficam subvertidos. 

Porventura, será bastante para esse fim que os limites dos poderes sejam 
marcados com precisão e clareza na Constituição – e poder-se-ia esperar que estas 
trincheiras de papel tenham força suficiente para prevenir as usurpações? Pelo 
menos, tal foi o caminho que tomaram todos os legisladores da América; mas em 

                                                 
33 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 226. 
34 CASTRO, Carlos Roberto de Siqueira. O Congresso e as delegações legislativas. Rio de Janeiro: Forense, 
1986, p. 168-170. 
35 HAMILTON, Alexandre, MADISON, James e JAY, John. O federalista. Tradução Hiltomar Martins Oliveira. 
Belo Horizonte: Líder, 2003, p. 298-322. 
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breve a experiência lhes mostrou que mais seguras armas eram precisas para 
defender os membros mais fracos do governo contra os mais fortes. O corpo 
legislativo estende por toda a parte a esfera da sua atividade e engole todos os 
poderes no seu turbilhão impetuoso. 

(...) os aumentos sucessivos do Poder Legislativo, reunindo todos os poderes 
nas mesmas mãos, podem conduzir à mesma tirania que as usurpações do corpo 
executivo. 

(...) nos governos republicanos, o Poder Legislativo tende a aumentar-se à 
custa dos outros; (...). 

(...) a linha de demarcação traçada no papel, para fixar os limites dos 
diferentes poderes é insuficiente para prevenir as usurpações de qualquer deles, que 
podem acatar pela concentração de todos nas mesmas mãos. 

Mas a desgraça é que, como nos governos republicanos o Poder Legislativo 
há de necessariamente predominar, não é possível dar a cada um dos outros meios 
suficientes para a sua própria defesa. O único recurso consiste em dividir a 
legislatura em muitas frações e em desligá-las umas das outras, já pela diferente 
maneira de elegê-las, já pela diversidade dos seus princípios de ação, tanto quanto o 
permitem a natureza das suas funções comuns e a dependência comum em que elas 
se acham da sociedade. Mas esse mesmo meio ainda não basta para evitar o perigo 
das usurpações. Se excesso da influência do corpo legislativo exige que ele seja 
assim dividido, a fraqueza do Poder Executivo, pela sua parte, pede que seja 
fortificado. 

 
Os Foundig Fathers, então, entenderam que o Poder Legislativo é que está 

propenso à expansão e intromissão nos demais poderes. O fortalecimento do Poder Executivo 

foi uma das alternativas encontradas para diminuir a possibilidade de usurpação de funções 

pelo Congresso. Por essas razões, é que eles não se preocuparam em estabelecer preceito 

proibitivo expresso da delegação legislativa, na Constituição dos Estados Unidos36. 

 

 

7.4.2. As delegações legislativas na jurisprudência da Suprema Corte norte-americana. 

 

 

Ante o sistema de monopólio normativo do Poder Legislativo e da necessidade de 

regulamentação das leis, a doutrina e a jurisprudência passaram a admitir a legislação 

                                                 
36 CASTRO, Carlos Roberto de Siqueira. O Congresso e as delegações legislativas. Rio de Janeiro: Forense, 
1986, p. 170-171. 
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(delegated legislation), para suprir a ausência de previsão expressa de uma competência 

regulamentar geral do Poder Executivo na Carta Magna norte-americana37. 

Dado que os constituintes norte-americanos consideraram que o abuso de funções 

partiria do Poder Legislativo, e não do Executivo ou do Judiciário, o Congresso foi cedendo 

poder legislativo de forma mais ou menos sutil, e os regulamentos delegados foram sendo 

editados a partir do século XIX, com a complacência dos juízes e dos tribunais, com vistas a 

acomodá-las às necessidades de governo38. 

Em vários litígios, nos quais foram impugnadas leis que continham delegações 

por inconstitucionalidade, a Suprema Corte norte-americana foi chamada a se manifestar, 

decidindo uma série de precedentes sobre o tema, findando por formular teorias sobre o 

fenômeno da delegação e sustentar, em muitas oportunidades, o exercício de função 

normativa pelo Poder Executivo e por outros órgãos estranhos ao Poder Legislativo39. 

Os casos que compõem o repertório de jurisprudência da Suprema Corte sobre 

delegações legislativas podem ser divididos em três grupos teóricos: a teoria do 

preenchimento de detalhes (teoria do filling up details), a teoria das delegações com 

parâmetros ou limitadas (delegation with standards), e a teoria da vedação das delegações 

ilimitadas (standardless delegation) produzida durante o plano econômico conhecido por New 

Deal, que serão analisadas em cotejo com as decisões que as acolheram. 

 

                                                 
37 ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de derecho administrativo. Madri: 
Civitas Editorial, 2002, p. 182. 
38 “Lançou-se mão, para tanto, de um verbalismo jurídico em certa medida faccioso, vez que, de um lado, 
sublimava os cânones da separação dos poderes e da representação política, enquanto, de outro lado, ajuntava-se 
que, a despeito deles, ao Poder Executivo era dado complementar a obra legislativa estabelecendo toda sorte de 
regulamentos executivos (regulations) e normas administrativas (administrative rules)” CASTRO, Carlos 
Roberto de Siqueira. O Congresso e as delegações legislativas. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 170-171. 
39 “No Estado Liberal de Direito, tal fundamento [de validade dos regulamentos] decorria quase sempre de uma 
delegação ou autorização dada caso a caso pelo Parlamento ao Governo. Este sistema correspondia à maneira 
mais fácil de conciliar as exigências teóricas que atribuíam a faculdade de emanar normas jurídicas gerais e 
abstratas ao Poder Legislativo [sic], com as exigências práticas, que reivindicaram a necessidade imperiosa de 
consentir alguma capacidade normativa rápida ao Poder Executivo [sic]. É ainda como seqüela deste período que 
na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos da América se qualificam os regulamentos administrativos como 
delegated legislation (legislação delegada)”. AMARAL, Diogo de Freitas. Curso de direito administrativo. 2a 
reimpressão, v. II, Coimbra: Almedina, 2003, p. 175. 
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7.4.2.1. A teoria do preenchimento de detalhes (filling up details). 

 

 

Na teoria do preenchimento de detalhes (filling up details), as delegações de poder 

legislativo são admitidas com o propósito de regulamentação das leis editas pelo Congresso. 

Trata-se de uma competência regulamentar ampla, em que se outorga à Administração o 

poder para fazer estimativas de fato ou formular juízos técnicos, presumindo-se que o 

legislador não poderia prever todas as hipóteses tratadas pela lei.  

Nesse contexto, caberia à lei fixar os princípios gerais ou diretrizes da matéria 

regulada, deixando ao regulamento dispor sobre os pormenores ou as minudências dessa 

mesma matéria, cuidar dos detalhes da legislação, consoante as exigências da realidade e as 

contingências futuras. 

Os regulamentos complementariam, então, os vazios da lei, deixados de forma 

voluntária pelo legislador ou decorrentes da impossibilidade do Poder Legislativo tudo 

disciplinar. "Seriam a lei e o regulamento como que desenhos incompletos, mas que, 

superpostos, formariam a figura legal em sua integridade e abrangência”40. 

No caso Wayman v. Southard41, de 1825, discutiu-se, dentre outros aspectos 

constitucionais, se o Congresso poderia, em face do princípio da separação dos poderes, 

delegar à Suprema Corte e às demais cortes federais dos Estados Unidos o poder para editar 

normas sobre o processo de execução. O caso foi relatado pelo Juiz Marshall, cujo voto, 

acompanhado pela unanimidade da Corte, decidiu pela possibilidade de delegação de poderes 

aos tribunais para preencher os detalhes da legislação processual. 

Eis os principais trechos da decisão referida: 

 

                                                 
40 GASPARINI, Diógenes. Poder regulamentar. 2a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 45-6. 
41 Wayman v. Southard, 23 U.S. 1 (1825). 
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It will not be contended that Congress can delegate to the Courts, or to any 
other tribunals, powers which are strictly and exclusively legislative. But Congress 
may certainly delegate to others, powers which the legislature may rightfully 
exercise itself. (…) 

The line has not been drawn which separates those important subjects, which 
must be entirely regulated by the legislature itself, from those of less interest, in 
which a general provision may be made, and power given to those who are to act 
under such general provisions to fill up the details. (...) 

The difference between the departments undoubtedly is, that the legislature 
makes, the executive executes, and the judiciary construes the law; but the maker of 
the law may commit something to the discretion of the other departments, and the 
precise boundary of this power is a subject of delicate and difficult inquiry, into 
which a Court will not enter unnecessarily42.  

 

Em outros dois casos, relatados pelo Juiz Harlan, entendeu-se que era suficiente 

ao Congresso expressar a sua vontade política, fixando previsões gerais, e delegando à 

autoridade administrativa a competência para regulamentar os casos particulares. No 

primeiro, Union Bridge Co. v. United States43, ressalta-se o seguinte excerto: 

By the statute in question, Congress declared in effect that navigation should 
be freed from unreasonable obstructions arising from bridges of insufficient height, 
width of span, or other defects. It stopped, however, with this declaration of a 
general rule, and imposed upon the Secretary of War the duty of ascertaining what 
particular cases came within the rule prescribed by Congress, as well as the duty of 
enforcing the rule in such cases. In performing that duty the Secretary of War will 
only execute the clearly expressed will of Congress, and will not, in any true sense, 
exert legislative or judicial power44.  

 
No Segundo, Field v. Clark45, desta vez em matéria tributária, a lei impugnada 

conferia ao Presidente da República o poder de suspender as disposições de uma lei 

aduaneira, relativa a certos bens e produtos cujos países de origem impusessem tarifas 

                                                 
42. “Não será objeto de contenda que o Congresso pode delegar às Cortes, ou a qualquer outros tribunais, poderes 
que são estrita e exclusivamente legislativos. Mas o Congresso pode certamente delegar para outros, poderes que 
o legislador pode diretamente realizar por si próprio. (…) Ainda não foi traçada a linha que separa estes 
importantes assuntos, que devem ser inteiramente regulados pelo próprio legislador, daqueles de menor 
interesse, nos quais as previsões gerais podem ser fixadas, e conferido o poder para aqueles que irão atuar sob 
tais previsões gerais preencher os detalhes. (...) A diferença entre os departamentos sem dúvidas é que o 
legislativo cria, o executivo executa, e o judiciário interpreta a lei; mas o criador da lei pode deixar algo para a 
discrição de outros departamentos, e os limites precisos desse poder é um assunto de questionamento delicado e 
difícil, na qual uma Corte não irá entrar desnecessariamente”. Tradução do Autor. 
43 Union Bridge Co. v. U.S., 204 U.S. 364 (1907). 
44 “Pela lei em questão, o Congresso declarou efetivamente que a navegação deve estar livre de obstruções não-
razoáveis decorrentes das pontes de altura insuficiente, largura ou extensão, ou outros defeitos. Ele parou, 
contudo, nessa declaração de uma regra geral, e impôs ao Secretario de Guerra a tarefa de acertar quais os casos 
particulares que se enquadram na regra prescrita pelo Congresso, bem como a tarefa de reforçar a regra em tais 
casos. Em realizando esta tarefa, o Secretário de Guerra irá apenas executar a vontade claramente expressa do 
Congresso, e não irá, em nenhum caso de verdade, exercer poder legislativo ou judicial”. Tradução do Autor. 
45 Field v. Clark, 143 U.S. 649 (1892). 
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exageradas àqueles de procedência dos Estados Unidos, tendo em vista o princípio da 

reciprocidade. Aí também foi considerada a lei válida46, sob os seguintes argumentos: 

The legislature cannot delegate its power to make a law, but it can make a 
law to delegate a power to determine some fact or state of things upon which the law 
makes or intends to make its own action depend. To deny this would be to stop the 
wheels of government. There are many things upon which wise and useful 
legislation must depend which cannot be known to the lawmaking power, and must 
therefore be a subject of inquiry and determination outside of the halls of 
legislation.47. 
 

O mesmo princípio foi retomado, quase cem anos depois, em dois julgamentos 

importantes. No caso United States v. Grimaud48, de 1911, enfrentou-se a questão das normas 

penais em branco. Tratava-se de um processo criminal em que se discutia a 

constitucionalidade de uma lei que delegou ao Secretário de Agricultura a competência para 

editar normas sobre ocupação e utilização das reservas florestais, podendo instituir, ainda, os 

casos em que incidiriam sanções penais previstas para o descumprimento das normas 

administrativas que fossem editadas. 

Nesse caso, a Suprema Corte rejeitou a alegação de inconstitucionalidade e 

manteve a condenação criminal dos réus, denunciados em virtude da violação dessas normas 

administrativas. No voto proferido em nome da Corte, o Juiz Lamar decidiu que a legislação 

geral editada pelo Congresso poderia ser complementada pelo regulamento, o qual fixaria os 

detalhes para a adequada implementação da política legislativa de proteção das reservas 

florestais, inclusive com a cominação de penalidade para o caso do seu descumprimento, 

nesses termos: 

(…) it was impracticable for Congress to provide general regulations for 
these various and varying details of management. Each reservation had its peculiar 
and special features; and in authorizing the Secretary of Agriculture to meet these 
local conditions, Congress was merely conferring administrative functions upon an 
agent, and not delegating to him legislative power. (…) 

                                                 
46 FALCÃO, Amílcar. Introdução ao direito tributário. Atualização Flávio Bauer Novelli. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999, p. 51. 
47 “O legislativo não pode delegar seu poder de criar uma lei, mas ele pode criar uma lei delegando um poder de 
determinar alguns fatos ou estado de coisas sobre os quais a lei faz ou pretende fazer a sua ação depender. Negar 
isto seria parar as rodas do governo. Há muitas coisas sobre as quais a legislação sábia e útil devem depender que 
não podem ser conhecidas pelo poder criador das leis, e deve, portanto, ser uma matéria de questionamento e 
determinação fora dos corredores da legislação.” Tradução do Autor. 
48 U. S. v. Grimaud, 220 U.S. 506 (1911). 
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It must be admitted that it is difficult to define the line which separates 
legislative power to make laws, from administrative authority to make regulations. 
This difficulty has often been recognized, and was referred to by Chief Justice 
Marshall in Wayman v. Southard (…). 

(…) when Congress had legislated and indicated its will, it could give to 
those who were to act under such general provisions 'power to fill up the details' by 
the establishment of administrative rules and regulations, the violation of which 
could be punished by fine or imprisonment fixed by Congress, or by penalties fixed 
by Congress, or measured by the injury done49.  

 
Por fim, em 1932, no caso United States v. Shreveport Grain and Elevator Co.50, 

em decisão também sobre matéria penal, relativa ao comércio de comida e drogas, 

consolidou-se a construção jurisprudencial da teoria do preenchimento de detalhes. No 

julgamento, o relator Juiz Sutherland assim se pronunciou: 

(…) The contention that the act contravenes the provisions of the 
Constitution with respect to the separation of the governmental powers is without 
merit. That the legislative power of Congress cannot be delegated is, of course, 
clear. But Congress may declare its will, and, after fixing a primary standard, 
devolve upon administrative officers the 'power to fill up the details' by prescribing 
administrative rules and regulations51. 

 
A grande questão dessa doutrina reside em definir positivamente o que deve ser 

reputado como pormenor, minúcia, detalhe ou diretriz. Daí porque gerou tantas discussões 

judiciais, dado a insuficiência desse critério de definição da matéria regulamentar52. 

 

 

 

 

                                                 
49. “(…) era impraticável para o Congresso prover regulações gerais para esses vários e variados detalhes de 
gerenciamento. Cada reserva tem suas características peculiares e especiais; e em autorizando o Secretário de 
Agricultura a encontrar essas condições locais, o Congresso estava meramente conferindo funções 
administrações a um agente, e não delegando a ele poder legislativo. (…) Deve-se admitir que é difícil definir a 
linha que separa o poder legislativo de editar leis, da competência administrativa para editar regulamentos. Essa 
dificuldade sempre foi reconhecida, e referida pelo Juiz Presidente Marshall em Wayman v. Southard (…). (...) 
quando o Congresso legislou e indicou a sua vontade, poderá conferir àqueles que irão atuar sob as previsões 
gerais o 'poder para preencher detalhes' pelo estabelecimento de regras administrativas e regulamentos, cuja 
violação poderá ser punida com multa ou prisão fixada pelo Congresso, ou por penalidades fixadas pelo 
Congresso, ou medidas pela lesão praticada”. Tradução do Autor. 
50 U. S. v. Shreveport Grain & Elevator Co., 287 U.S. 77 (1932). 
51 “O argumento que a lei contradiz as previsões da Constituição relativas à separação dos poderes 
governamentais não possui mérito. Que o poder legislativo do Congresso não pode ser delegado é, obviamente, 
claro. Mas o Congresso pode declarar a sua vontade, e, depois de fixar os standards primários, devolver às 
autoridades administrativas o ‘poder para preencher os detalhes’ prescrevendo regras e regulamentos”. Tradução 
do Autor. 
52 GASPARINI, Diógenes. Poder regulamentar. 2a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 46. 
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7.4.2.2. A teoria das delegações com parâmetros (delegation with standards). 

 

 

Delegações legislativas ainda mais amplas foram corroboradas pela Suprema 

Corte, que elaborou a tese de que o poder legislativo pode formular standards ou parâmetros 

normativos gerais e abstratos, que apenas delineiam a opção política inicial, e delegar ao 

Executivo a competência para editar normas com o fim de cumprir os ditames legais. 

A delegação legislativa, então, encontra o seu limite nesses padrões (standards), 

que condicionam a discrição normativa da autoridade administrativa. Nesse sentido, elas 

foram consideradas válidas em vários precedentes sob o argumento que elas estariam 

limitadas pelas circunstâncias, termos e condições estabelecidos na lei de delegação. 

No caso Buttfield v. Stranahan53, de 1904, discutiu-se a delegação de poderes ao 

Executivo para fixar critérios uniformes de qualidade e quantidade de todas as espécies de chá 

importado para os Estados Unidos. A Corte entendeu que o Congresso havia fixado a política 

legislativa inicial, sendo válida a delegação legislativa ao Secretário do Tesouro para a 

fixação dos critérios particulares em cumprimento de tal compromisso político: 

The claim that the statute commits to the arbitrary discretion of the Secretary 
of the Treasury the determination of what teas may be imported, and therefore in 
effect vests that official with legislative power, is without merit. We are of opinion 
that the statute, when properly construed, (…) expresses the purpose to exclude the 
lowest grades of tea, whether demonstrably of inferior purity, or unfit for 
consumption, or presumably so because of their inferior quality. This, in effect, was 
the fixing of a primary standard, and devolved upon the Secretary of the Treasury 
the mere executive duty to effectuate the legislative policy declared in the statute. 
The case is within the principle of Marshall Field & Co. v. Clark (…). Congress 
legislated on the subject as far as was reasonably practicable, and from the 
necessities of the case was compelled to leave to executive officials the duty of 
bringing about the result pointed out by the statute. (...) 

The provisions in respect to the fixing of standards and the examination of 
samples by government experts was for the purpose of determining whether the 
conditions existed which conferred the right to import54.  

                                                 
53 Buttfield v. Stranahan, 192 U.S. 470 (1904). 
54 “O argumento de que a lei confere à discrição arbitrária do Secretário do Tesouro a determinação de que chá 
pode ser importado e, portanto, efetivamente reveste tal autoridade de poder legislativo, não possui mérito. Nós 
somos da opinião de que a lei, quando adequadamente interpretada, (…) expressa o propósito de excluir os 
níveis inferiores de chá, quando demonstradamente de inferior pureza, ou inadequado para o consumo, ou assim 
presumidamente por causa da sua qualidade inferior. Isto, com efeito, foi a fixação do standard primário, e 
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Em outro caso que versou sobre questão tarifária, J. W. Hampton Jr. And Co. v. 

United States55, de 1928, conduzido pelo juiz Taft, declarou-se constitucional a lei do 

Congresso que fixou a política aduaneira e delegou ao Presidente da República a competência 

para reduzir ou majorar as tarifas56, para o fim de proteger a produção interna dos Estados 

Unidos, por meio de regulamento que considera equivalente à lei. Senão, veja-se: 

It seems clear what Congress intended by section 315. Its plan was to secure 
by law the imposition of customs duties on articles of imported merchandise which 
should equal the difference between the cost of producing in a foreign country the 
articles in question and laying them down for sale in the United States, and the cost 
of producing and selling like or similar articles in the United States, so that the 
duties not only secure revenue, but at the same time enable domestic producers to 
compete on terms of equality with foreign producers in the markets of the United 
States. It may be that it is difficult to fix with exactness this difference, but the 
difference which is sought in the statute is perfectly clear and perfectly intelligible. 
Because of the difficulty in practically determining what that difference is, Congress 
seems to have doubted that the information in its possession was such as to enable it 
to make the adjustment accurately, and also to have apprehended that with changing 
conditions the difference might vary in such a way that some readjustments would 
be necessary to give effect to the principle on which the statute proceeds. To avoid 
such difficulties, Congress adopted in section 315 the method of describing with 
clearness what its policy and plan was and then authorizing a member of the 
executive branch to carry out its policy and plan and to find the changing difference 
from time to time and to make the adjustments necessary to conform the duties to 
the standard underlying that policy and plan. (…) Congress may use executive 
officers in the application and enforcement of a policy declared in law by Congress 
and authorize such officers in the application of the congressional declaration to 
enforce it by regulation equivalent to law57. 

                                                                                                                                                         
devolveu ao Secretário do Tesouro a mera tarefa executiva de efetuar a política legislativa declarada na lei. O 
caso está em acordo com o princípio do caso Marshall Field & Co. v. Clark (…). O Congresso legislou sobre a 
matéria tão quanto seria razoável fazê-lo, e das necessidades do caso foi compelido a deixar às autoridades 
executivas a tarefa de obter os resultados apontados pela lei. (...) As previsões relativas à fixação de standards e 
o exame de amostras pelos peritos do governo tinham o propósito de determinar se as condições existentes 
conferiam o direito de importar.” Tradução do Autor. 
55 J. W. Hampton, Jr., & Co. v. U. S., 276 U.S. 394 (1928). 
56 É interessante notar que a Constituição Federal de 1988, no Brasil, exatamente em virtude da rigidez da 
separação dos poderes e do princípio da legalidade, que restringem a delegação legislativa, contém regra 
excepcional expressa à estrita legalidade tributária, autorizando o Presidente da República, dentro dos limites 
estabelecidos em lei, alterar a alíquota do imposto de importação, imposto de exportação, Imposto sobre 
Produtos Industrializados e Imposto sobre Operações Financeiras (artigo 153, § 1º). 
57 “Parece claro o que o Congresso pretendeu na seção 315. O seu plano era assegurar pela lei a imposição de 
tarifas alfandegárias aos artigos de mercadorias importadas que deveriam equalizar a diferença entre o custo da 
produção em países estrangeiros dos artigos em questão colocados à venda nos Estados Unidos, e o custo da 
produção e venda dos mesmos artigos ou similares nos Estados Unidos, de forma que as tarifas não apenas 
assegurem a renovação, mas ao mesmo tempo permitam aos produtores domésticos competir em termos de 
igualdade com os produtores estrangeiros no mercado dos Estados Unidos. Pode ser difícil fixar com exatidão 
essa diferença, mas a diferença que é buscada na lei é perfeitamente clara e perfeitamente inteligível. Por causa 
da dificuldade em determinar praticamente qual é a diferença, o Congresso parece ter duvidado que a informação 
que possuía era tal que o permitisse fazer os ajustes adequadamente, e também de ter apreendido que, com as 
mudanças de condições, a diferença poderia variar de tal forma que alguns reajustes seriam necessários para dar 
efetividade ao princípio no qual a lei se funda. Para evitar essas dificuldades, o Congresso adotou na seção 315 o 
método de descrever com clareza qual a política e o plano, e então autorizar um membro da função executiva 
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A partir do caso New York Central S. Corp. v. United States58, os standards 

passaram a ficar mais fluidos e os critérios mais indeterminados. Mesmo assim, admitiu-se a 

delegação. Na hipótese, considerou-se que o critério “interesse público”, não conferia ao 

Executivo uma delegação sem standards e, por isso, foi declarada constitucional: 

(…) the term 'public interest' as thus used is not a concept without 
ascertainable criteria, but has direct relation to adequacy of transportation service, to 
its essential conditions of economy and efficiency, and to appropriate provision and 
best use of transportation facilities (…) So far as constitutional delegation of 
authority is concerned, the question is not essentially different from that which is 
raised by provisions with respect to reasonableness of rates, to discrimination, and to 
the issue of certificates of public convenience and necessity59. 
 

No caso Federal Radio Commission v. Nelson Bros. B. and M. Co.60, de 1933, os 

regulamentos são compreendidos como função instrumental das leis, que permitem a 

utilização de conhecimento técnico apoiado nos standards legais. É significativo o seguinte 

trecho do voto do juiz Hughes: 

Dealing with activities admittedly within its regulatory power, the Congress 
established the commission as its instrumentality to provide continuous and expert 
supervision and to exercise the administrative judgment essential in applying 
legislative standards to a host of instances. These standards the Congress prescribed. 
The powers of the commission were defined, and definition is limitation61. 
 

Em idêntico sentido, quanto à instrumentalidade das delegações legislativas, é o 

caso Unites States v. Rock Royal Co-op62, de 1939, no qual se decidiu pela 

constitucionalidade de uma lei de comércio de produtos agrícolas, que atribuía ao Secretário 

                                                                                                                                                         
para conduzir essa política e o plano e para encontrar a modificação das diferenças de tempos em tempos, e fazer 
os ajustes necessários para conformar as tarifas ao standard sublinhando essa política e plano. (…) O Congresso 
pode usar autoridades executivas na aplicação e reforço de uma política declarada na lei pelo Congresso e 
autorizar essas autoridades na aplicação da declaração congressual a fazê-lo por regulação equivalente à lei”. 
Tradução do Autor. 
58 New York Central S. Corp. v. U.S., 287 U.S. 12 (1932). 
59 (…) o termo ‘interesse público’ como então utilizado não é um conceito sem critérios, mas tem direta relação 
com a adequação do serviço de transporte, suas condições essenciais de economia e eficiência, e com a previsão 
de melhor e apropriado uso de serviço de transporte (…) Até onde a delegação constitucional de competência é 
conhecida, a questão não é essencialmente diferente daquelas baseadas em previsões relativas à razoabilidade de 
taxas, discriminações, e ao problema dos certificados de conveniência e necessidade públicas”. Tradução do 
Autor. 
60 Federal Radio Com'n v. Nelson Bros. B. & M. Co., 289 U.S. 266 (1933). 
61 “Tratando com atividades admitidamente contidas no poder regulatório, o Congresso estabeleceu a comissão 
como sua instrumentalidade para permitir supervisão contínua e técnica e para exercer o juízo administrativo 
essencial na aplicação dos standards legislativos para um grande número de casos. Esses standards o Congresso 
prescreveu. Os poderes da comissão foram definidos, e definição é limitação”. Tradução do Autor. 
62 U.S. v. Rock Royal Co-Op., Inc., 307 U.S. 533 (1939). 
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de Agricultura a competência para editar normas para estabilizar preços de mercadorias, de 

acordo com o “interesse público” e as “necessidades de consumo”. Do voto do juiz Reed, que 

conduziu a decisão unânime da Corte, pode-se destacar os seguintes recortes, que tratam da 

imprescindibilidade de standard legislativos como limite à regulamentação administrativa: 

From the earliest days the Congress has been compelled to leave to the 
administrative officers of the Government authority to determine facts which were to 
put legislation into effect and the details of regulations which would implement the 
more general enactments. It is well settled, therefore, that it is no argument against 
the constitutionality of an act to say that it delegates broad powers to executives to 
determine the details of any legislative scheme. This necessary authority has never 
been denied. In dealing with legislation involving questions of economic adjustment, 
each enactment must be considered to determine whether it states the purpose which 
the Congress seeks to accomplish and the standards by which that purpose is to be 
worked out with sufficient exactness to enable those affected to understand these 
limits. Within these tests the Congress needs specify only so far as is reasonably 
practicable. The present Act, we believe, satisfies these tests63. 

 

Apreciando uma lei de telecomunicações, no caso National Broadcasting Co. v. 

United States64, de 1943, a Corte, pelo voto do juiz Frankfurter, decidiu por sua 

constitucionalidade, também compreendendo como standard a expressão “interesse público”. 

Os argumentos não diferem dos já expostos. No entanto, é mister trazer a lume o voto-vencido 

do juiz Murphy, acompanhado pelo juiz Roberts, que assim dispôs quanto à tentativa 

exagerada da Suprema Corte de legitimar todo e qualquer regulamento: 

I do not question the objectives of the proposed regulations, and it is not my 
desire by narrow statutory interpretation to weaken the authority of government 
agencies to deal efficiently with matters committed to their jurisdiction by the 
Congress. Statutes of this kind should be construed so that the agency concerned 
may be able to cope effectively with problems which the Congress intended to 
correct, or may otherwise perform the functions given to it. But we exceed our 
competence when we gratuitously bestow upon an agency power which the 

                                                 
63 “Desde os primeiros dias o Congresso tem sido compelido a deixar às autoridades administrativas do Governo 
a competência para determinar fatos destinados a colocar a legislação em efetividade e os detalhes das 
regulamentações que implementariam os dispositivos mais gerais. Está bem pacificado, pois, que não é um 
argumento contra a constitucionalidade da lei dizer que ela delega amplos poderes aos executivos para 
determinar os detalhes de qualquer esquema legislativo. Essa competência necessária nunca foi negada. Em se 
tratando de legislação envolvendo questões de ajustes econômicos, cada dispositivo deve ser considerado a 
determinar se ele estabelece os propósitos os quais o Congresso visa a atingir e os standards pelos quais esses 
propósitos devem ser trabalhados com suficiente exatidão a permitir que os que forem por ele afetados entendam 
esses limites. Dentro dessas condições, o Congresso precisa especificar apenas até onde ela é razoavelmente 
praticável. A presente lei, nós acreditamos, satisfaz esses requisitos”. Tradução do Autor. 
64 National Broadcasting Co. v. U.S., 319 U.S. 190 (1943). 
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Congress has not granted. Since that is what the Court in substance does today, I 
dissent65.  
 

No entanto, o mesmo juiz Murphy, ao relatar o caso American Power and Light 

Co. v. Securities and Exchange Commission66, em 1946, conduziu a unanimidade da Corte, ao 

admitir legislação semelhante, considerando constitucional os regulamentos diante da 

necessidade da legislação moderna para regular a complexidade dos problemas sócio-

econômicos emergentes, e principalmente, por coerência à jurisprudência da Corte, 

considerando que ela já havia sido complacente com outros casos em que os standards 

utilizados foram mais vagos e indefinidos. Destarte, segue esse fragmento, que soa como uma 

crítica aos precedentes da Suprema Corte sobre o assunto: 

These standards are certainly no less definite in nature than those speaking in 
other contexts in terms of 'public interest,' 'just and reasonable rates,' 'unfair methods 
of competition' or 'relevant factors.' The approval which this Court has given in the 
past to those standards thus compels the sanctioning of the ones in issue. (…) 

The judicial approval accorded these 'broad' standards for administrative 
action is a reflection of the necessities of modern legislation dealing with complex 
economic and social problems. (…) 

The legislative process would frequently bog down if Congress were 
constitutionally required to appraise before-hand the myriad situations to which it 
wishes a particular policy to be applied and to formulate specific rules for each 
situation. Necessity therefore fixes a point beyond which it is unreasonable and 
impracticable to compel Congress to prescribe detailed rules; it then becomes 
constitutionally sufficient if Congress clearly delineates the general policy, the 
public agency which is to apply it, and the boundaries of this delegated authority. 
Private rights are protected by access to the courts to test the application of the 
policy in the light of these legislative declarations67. 

 

                                                 
65 “Eu não questiono os objetivos dos regulamentos propostos, e não é meu desejo por uma interpretação legal 
estreita enfraquecer a competência das agências governamentais para lidar de forma eficiente com questões 
submetidas a sua jurisdição pelo Congresso. Leis desse tipo devem ser interpretadas de maneira que a agência 
em apreço possa estar apta a enfrentar efetivamente com problemas os quais o Congresso pretendeu corrigir, ou 
possa do contrário executar as funções a ele conferidas. Mas nós excedemos nossa competência quando nós 
gratuitamente conferimos a uma agência poder o qual o Congresso não lhe garantiu. Diante de ser isso o que a 
Corte na verdade faz hoje, eu discordo”. Tradução do Autor.  
66 American Power & Light Co. v. Securities & Exchange Com´n, 329 U.S. 90 (1946). 
67 “Estes standards certamente não têm uma natureza menos definida do que aqueles que falaram em outros 
contextos em termos de 'interesse público,' 'taxas justas e razoáveis', 'métodos desleais de competição' ou 'fatores 
relevantes'. A aprovação pela qual esta Corte dera no passado a estes standards então compele a sancionar-se os 
em questão. (…) A aprovação judicial dada a esses 'amplos' standards para a ação administrativa é um reflexo 
das necessidades da legislação moderna lidar com os complexos problemas econômicos e sociais. (…) O 
processo legislativo estaria freqüentemente bloqueado se fosse o Congresso constitucionalmente exigido a 
avaliar de antemão as inumeráveis situações para as quais se deseja uma política particular a ser aplicada, e 
formular regras específicas para cada situação. A necessidade, portanto, fixa o ponto além do qual não é razoável 
nem praticável compelir o Congresso a prescrever regras detalhadas; torna-se então constitucionalmente 
suficiente se o Congresso claramente delineia a política geral, a agência pública a qual irá aplicá-la, e os limites 
da competência delegada. Os direitos privados são protegidos pelo acesso às Cortes para averiguar essa 
aplicação da política à luz dessas declarações legislativas. Essa é a situação aqui”. Tradução do Autor. 
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E no caso Lichter v. United States68, de 1948, decidiu-se pela constitucionalidade 

do standard legal cunhado pela expressão “lucros excessivos” e utilizado por uma lei de 

renegociação de dívidas contraídas no período da grande crise econômica: 

The degree to which Congress must specify its policies and standards in order 
that the administrative authority granted may not be an unconstitutional delegation 
of its own legislative power is not capable of precise definition. (…) 

It is not necessary that Congress supply administrative officials with a 
specific formula for their guidance in a field where flexibility and the adaptation of 
the congressional policy to infinitely variable conditions constitute the essence of the 
program. (…) 

Standards prescribed by Congress are to be read in the light of the conditions 
to which they are to be applied. They derive much meaningful content from the 
purpose of the Act, its factual background and the statutory context in which they 
appear69. 
 

A partir dessas decisões, percebe-se que o que a Corte Suprema chama de 

standards para considerar legítima a delegação legislativa, como “justo e razoável”, “serviço 

adequado”, “interesse ou necessidade públicos”, “métodos desleais de concorrência”, 

“variações razoáveis”, corresponde aos conceitos jurídicos indeterminados. 

 

 

7.4.2.3. A indelegabildiade legislativa como reação da Suprema Corte à política 

intervencionista do New Deal: razoabilidade e vedação à abdicação legislativa. 

 

 

Os dois esquemas teóricos utilizados como fundamentação para compatibilizar as 

delegações legislativas com a Constituição de 1787, quais sejam, as teorias do filling up 

details e da delegation with standards, para os quais se invocaram os princípios da separação 

dos poderes e da indelegabilidade do poder legislativo – este último considerado corolário do 
                                                 
68 Lichter v. U.S., 334 U.S. 742 (1948). 
69 “O grau pelo qual o Congresso deve especificar suas políticas e standards de forma que a competência 
administrativa conferida não possa ser uma delegação inconstitucional do seu próprio poder legislativo não é 
capaz de definição precisa. (…) Não é necessário que o Congresso forneça às autoridades administrativas uma 
fórmula específica para guiá-los em um campo onde a flexibilidade e a adaptação da política congressual a 
infinitas e variáveis condições constitui a essência do programa. (…) Standards prescritos pelo Congresso devem 
ser lidos à luz das condições nas quais devem ser aplicados. Eles extraem muito do seu conteúdo significativo da 
intenção da lei, da sua situação fática e do contexto legal no qual aparecem”. Tradução do Autor. 
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primeiro, em virtude da ausência da sua previsão expressa no texto constitucional –, 

validaram todas as leis impugnadas sob a alegação de delegação inconstitucional. 

Nesse sentido, tudo indicava que as delegações legislativas já estavam 

definitivamente fincadas no sistema constitucional norte-americano, tornando-se estéreis as 

reivindicações em contrário70. 

Acontece, no entanto, que durante o governo do Presidente Franklin Roosevelt, a 

Suprema Corte demonstrou estrema hostilidade à política intervencionista do New Deal 

(1935-1936), que visava a recuperar a economia liberal norte-americana que enfrentava 

dificuldades desde a grande crise de 1929. 

Durante o período de intervenção mínima do Estado na economia, que perdurou 

até meados do século XX, as delegações legislativas eram compreendidas como necessidades 

vitais para a governabilidade, e aceitas pelo Poder Judiciário por terem natureza excepcional, 

provisória e limitada. A partir do New Deal, contudo, houve um fortalecimento do Poder 

Executivo, e o fenômeno das delegações ganhou magnitude e se tornou o instrumento 

normativo principal no ordenamento jurídico. Ao lado disso, a atribuição de competência 

regulamentar pelo Congresso à Administração ficou cada vez mais ampla e ilimitada71. 

Assim, pela primeira vez em sua história, em três oportunidades, considerou 

inconstitucionais leis que delegavam competência normativa ao Poder Executivo72. Estas 

                                                 
70 CASTRO, Carlos Roberto de Siqueira. O Congresso e as delegações legislativas. Rio de Janeiro: Forense, 
1986, p. 174-5. 
71 CORNEJO, Valentin Thury. Juez y division de poderes hoy. Buenos Aires: Editorial Ciudad Argentina, 2002, 
p. 358-60. 
72 “A rigor, por causa da enraizada deferência judicial para com as delegações legislativas que até então 
prevalecera, a classe jurídica americana reagiu com verdadeiro espanto quando o mais alto Tribunal do País 
inaugurou a trilogia de decisões decretando incondizentes com a Constituição delegações legislativas previstas 
no conhecido instrumento legal de recuperação econômica. O fato é que o próprio Governo americano, através 
de sua Procuradoria Geral da República (Attorney General Office), não emprestou maior importância ao ataque 
de inconstitucionalidade dirigido pelos Reclamantes às cláusulas de delegação contidas no diploma legal 
impugnado. Basta ver que nas razões de defesa da legislação apresentada pelo Governo dos Estados Unidos, 
totalizando 195 páginas, que se faziam acompanhar de um anexo com 200 página relativa à indústria do petróleo, 
apenas 8 laudas dedicavam-se a enfrentar a questão da delegação legislativa. Tudo isto denota que o princípio da 
indelegabilidade já não era tido como óbice às transferências da função legiferante nas relações entre o 
Congresso e o Executivo, tendo se transformado já, ao revés, num autêntico princípio de delegabilidade.” 
CASTRO, Carlos Roberto de Siqueira. Idem, p. 174-6. 
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decisões chamaram a atenção de todo o mundo, diante do enfrentamento entre a Suprema 

Corte o governo Roosevelt. A razão para isso é que a Constituição de 1776 foi elaborada e 

desenvolvida em um ambiente liberal, no qual imperava a política do laissez faire, não 

estando a Suprema Corte e sua jurisprudência preparados para uma nova relação entre o 

Estado e a sociedade, pautada em uma política intervencionista73. 

No caso inaugural da série, Panamá Refining Co. v. Ryan74, de 1935, a Corte, por 

maioria, acompanhou o voto do juiz Hughes, no qual fez um histórico detalhado dos 

precedentes da Suprema Corte acerca das delegações legislativas. Decidiu-se pela 

inconstitucionalidade da lei de recuperação da indústria nacional (National Industrial 

Recovery Act), que autorizou o Presidente da República a proibir o transporte de petróleo e de 

seus derivados, no comércio interestadual e internacional, e de sua estocagem além dos 

limites fixados administrativamente, e que estabelecia sanções penais para o descumprimento 

dessas regras administrativas. 

O voto se baseou na ausência de standards adequados e precisos que 

demonstrassem a opção política inicial e os limites da regulamentação a ser editada pelo 

Chefe do Poder Executivo. A preocupação da Suprema Corte foi de que a lei conferia ampla 

discrição normativa ao Poder Executivo, livre de quaisquer limites, o que importava no que 

convencionou chamar de “abdicação do poder legislativo” de que o Congresso é titular, 

conforme o ditame constitucional referido, e que o processo legislativo é parte indissociável 

do sistema político-institucional dos Estados Unidos. 

Em todo caso, a Corte não negou que a delegação legislativa é instrumento 

eficiente de governo, nem desconheceu a importância da legislação de recuperação 

econômica. O voto em apreço possui partes essenciais para a compreensão do novo 

posicionamento do Tribunal, consoante se depreende dos seguintes extratos selecionados: 

                                                 
73 CORNEJO, Valentin Thury. Juez y division de poderes hoy. Buenos Aires: Editorial Ciudad Argentina, 2002, 
p. 121. 
74 Panama Refining Co. v. Ryan, 293 U.S. 388 (1935). 
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Section 9(c) does not state whether or in what circumstances or under what 
conditions the President is to prohibit the transportation of the amount of petroleum 
or petroleum products produced in excess of the state's permission. It establishes no 
criterion to govern the President's course. It does not require any finding by the 
President as a condition of his action. The Congress in section 9(c) thus declares no 
policy as to the transportation of the excess production. So far as this section is 
concerned, it gives to the President an unlimited authority to determine the policy 
and to lay down the prohibition, or not to lay it down, as he may see fit. And 
disobedience to his order is made a crime punishable by fine and imprisonment. (…)  

The Congress left the matter to the President without standard or rule, to be 
dealt with as he pleased. (…) 

The Congress manifestly is not permitted to abdicate or to transfer to others 
the essential legislative functions with which it is thus vested. Undoubtedly 
legislation must often be adapted to complex conditions involving a host of details 
with which the national Legislature cannot deal directly. The Constitution has never 
been regarded as denying to the Congress the necessary resources of flexibility and 
practicality, which will enable it to perform its function in laying down policies and 
establishing standards, while leaving to selected instrumentalities the making of 
subordinate rules within prescribed limits and the determination of facts to which the 
policy as declared by the Legislature is to apply. (…) The question is not of the 
intrinsic importance of the particular statute before us, but of the constitutional 
processes of legislation which are an essential part of our system of government75. 

 
Em Schechter Poultry Corp. v. United States76, do mesmo ano e também relatada 

pelo juiz Hughes, em decisão unânime, declarou-se inconstitucional outro dispositivo da 

mesma lei de recuperação industrial nacional, que conferia poderes ao Presidente da 

República para editar código ou códigos para regular a livre concorrência na seara do 

comércio e indústria, com a previsão de sanções penais decorrentes do seu descumprimento. 

A delegação legislativa em questão foi considerada pela Suprema Corte a mais 

abrangente e discricionária havida até então, pois se tratava de uma delegação sem 

precedente. Sucede que, ao invés de conter regras relativas à competição comercial e 

                                                 
75 “A seção 9(c) não estabelece se ou em que circunstância ou sob que condições o Presidente proibirá o 
transporte da quantidade de petróleo e seus derivados produzidos em excesso à permissão do Estado. Ela não 
estabelece critérios que governem a conduta do Presidente. Ela não exige nenhuma verificação pelo Presidente 
como uma condição de ação. O Congresso na seção 9(c) então não declara uma política acerca do transporte do 
excesso de produção. No que tange a essa seção, ela confere ao Presidente uma competência ilimitada para 
determinar a política e baixar a proibição, ou para não baixá-la, se ele achar conveniente. E a sua desobediência é 
considerada crime punível por multa e prisão. (…). 
O Congresso deixou a matéria para o Presidente sem standard ou regra, para ser tratada como desejasse. (…) 
Ao Congresso manifestamente não é permitido abdicar ou transferir para outros as funções legislativas essenciais 
com as quais foi então investido. Indubitavelmente a legislação deve sempre ser adaptada a condições complexas 
envolvendo um grande número de detalhes com os quais o Legislativo nacional não pode lidar diretamente. A 
Constituição nunca foi apreendida como negando ao Congresso os recursos necessários de flexibilidade e 
praticabilidade, os quais o permitirão a realizar suas funções editando políticas e estabelecendo standards, 
enquanto deixando às instrumentalidades selecionadas a edição de regras subordinadas com limites previstos e a 
determinação de fatos para os quais se deve aplicar a política como declarado pelo Legislativo (…). A questão 
não é da importância intrínseca da lei particular observada, mas do processo legislativo constitucional que é parte 
essencial do nosso sistema de governo”. Tradução do Autor. 
76 A.L.A. Schechter Poultry Corp. v. U.S., 295 U.S. 495 (1935). 
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industrial, autorizava a criação de regulamentos para prescrever o que haveria de se entender 

por fair competition (competição leal) e traçar a política pública para o setor, mediante 

proposta das associações ou grupos empresariais. 

Nesse sentido, a Corte entendeu que o Congresso havia abdicado da sua opção 

política inicial (initial choice of policy) e a transferido a terceiros em violação à Constituição 

de 1787, na medida em que a delegação congressual não continha quaisquer parâmetros 

(standards) para o exercício da competência regulamentar pelo Presidente, o qual poderia 

regular de forma discricionária e arbitrária os códigos convenientes a sua política sobre o 

amplo setor do comércio e da indústria, e sem a participação do Congresso. 

No terceiro e último caso da série de declarações de inconstitucionalidade por 

violação do princípio da separação dos poderes e da cláusula implícita de indelegabilidade 

legislativa, Carter v. Carter Coal Co.77, de 1936, relatado pelo juiz Sutherland, que proferiu o 

acórdão em nome da Suprema Corte, por maioria, foram declaradas inconstitucionais as 

delegações legislativas contidas na lei do carvão betuminoso, relativa à questão trabalhista dos 

mineiros americanos. 

A lei em questão, diferente das outras, além de não conter standards para limitar a 

atividade normativa secundária, chamou a atenção da Corte por delegar a grupos privados 

produtores de carvão a competência para regulamentar a jornada de trabalho dos carvoeiros, e 

principalmente por estabelecer sanções aos infratores que se recusassem a obedecer a tais 

regulamentos, o que poderia gerar normas estabelecendo discriminações odiosas entre os 

produtores concorrentes. Eis o trecho central do voto: 

This is legislative delegation in its most obnoxious form; for it not even 
delegation to an official or an official body, presumptively disinterested, but to 
private persons whose interests may be and often are adverse to the interests of 
others in the same business. (…)The difference between producing coal and 
regulating its production is, of course, fundamental. The former is a private activity; 
the latter is necessarily a governmental function (…). And a statute which attempts 
to confer such power undertakes an intolerable and unconstitutional interference 

                                                 
77 Carter v. Carter Coal Co., 298 U.S. 238 (1936). 
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with personal liberty and private property. The delegation is so clearly arbitrary, and 
so clearly a denial of rights (…)78. 

 
A partir das decisões em discussão, percebe-se que foram eleitos os seguintes 

critérios para aferição de validade de uma lei de delegação: primeiro, a delegação legítima 

pode ser retirada daquele que recebeu a delegação, enquanto na abdicação a função legislativa 

é transferida para terceiros, violando a prerrogativa constitucional investida no Congresso; 

segundo, a delegação obedece a parâmetros (standards) prefixados e obedece à opção política 

do Congresso, e a abdicação é livre de quaisquer padrões; e o terceiro é o da razoabilidade. 

O último critério, a razoabilidade, importa em limites vagos, senão irrisórios, que 

envolvem, em certa medida, o juízo político do Poder Judiciário e a sua intervenção nas 

decisões políticas de governo. Isto ficou bem claro no embate entre a Suprema Corte e o 

governo Roosevelt na política do New Deal79. 

Assim é que a Suprema Corte, nos casos acima analisados, modificou a sua 

jurisprudência sobre o assunto, dando um novo significado à Constituição americana80. Com 

efeito, essas decisões sofisticaram a teoria anterior das delegações com parâmetros 

(delegation with standards), nela introduzindo a distinção entre delegação, que é válida, desde 

que partindo de planos políticos (policies) que fixem padrões (standards) claros e precisos, da 

abdicação da função legislativa, que contém vício de inconstitucionalidade. 

 

 

 

                                                 
78 “Esta é a delegação legislativa na sua forma mais perversa; por não ser sequer uma delegação a uma 
autoridade ou a um corpo oficial, presumidamente desinteressados, mas a particulares cujos interesses podem ser 
e em geral são contrários aos interesses de outros no mesmo ramo de atividade (…) A diferença entre produzir 
carvão e regular a sua produção é, evidente, fundamental. A primeira é atividade privada; a última é 
necessariamente uma função governamental (...) E uma lei que pretende conferir tais poderes incorre em uma 
intolerável e inconstitucional interferência na liberdade pessoal e na propriedade privada. A delegação é tão 
claramente arbitrária, e tão claramente supressora de direitos (…)”. Tradução do Autor. 
79 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 164-6. No 
mesmo sentido, VELLOSO, Carlos Mário da Silva. A delegação legislativa – a legislação por associações. In: 
Temas de direito público. Belo Horizonte: Del Rey, 1994, p. 405. 
80 CORNEJO, Valentin Thury. Juez y division de poderes hoy. Buenos Aires: Editorial Ciudad Argentina, 2002, 
p. 125. 
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7.5. As delegações legislativas na Constituição da República Portuguesa. 

 

 

Em Portugal, a Constituição da República Portuguesa – CRP não fornece uma 

divisão entre o domínio legislativo e o regulamentar. Significa que não há uma reserva 

regulamentar no direito português, cabendo todas as matérias à lei. 

Há matérias, contudo, que são de competência exclusiva da Assembléia da 

República, listadas no artigo 164 e expressamente denominadas de “Reserva absoluta de 

competência legislativa”, e outras que podem ser objeto de autorização ao Governo, elencadas 

no artigo 165 e referidas como “Reserva relativa de competência legislativa”. 

A Revisão Constitucional de 1982 introduziu importantes modificações na CRP, a 

exemplo do artigo 112, nº 681 do texto constitucional português, que impediu que a lei confira 

a outros atos a competência para interpretar, integrar, modificar, suspender ou revogar os seus 

preceitos. No entanto, os dispositivos seguintes, números 7 e 8 do mesmo artigo referido82, 

prevêem a possibilidade de edição de regulamentos independentes, que não são sinônimos de 

regulamentos autônomos, reconhecidos em outros sistemas. 

Exigência de suma importância decorrente dos dispositivos referidos é o de que a 

validade do regulamento de execução está condicionada à indicação expressa, em seu bojo, da 

lei que visa regulamentar, e a do regulamento independente à lei de habilitação que atribui 

especificamente a competência para a sua emissão. 

Essa imposição constitucional importa na vedação à expedição de regulamentos 

independentes fundados diretamente no texto constitucional, pois que se exige a expressa 

                                                 
81 “6. Nenhuma lei pode criar outras categorias de actos legislativos ou conferir a actos de outra natureza o poder 
de, com eficácia externa, interpretar, integrar, modificar ou suspender ou revogar qualquer dos seus preceitos”. 
82 “7. Os regulamentos do Governo revestem a forma de decreto regulamentar quando tal seja determinado pela 
lei que regulamentam, bem como no caso de regulamentos independentes”. 
“8. Os regulamentos devem indicar expressamente as leis que visam regulamentar ou que definem a competência 
subjectiva e objectiva para a sua emissão”. 
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indicação da lei de habilitação ou autorização (“dever de citação da lei de habilitação”), ou 

seja, determina que haja uma lei prévia ao exercício da competência regulamentar83. 

Os regulamentos independentes, no direito português, são uma espécie de 

regulamentos delegados, pois que são vinculados à lei (relação de conformidade legal), a qual 

se limita a indicar a autoridade que poderá ou deverá editá-lo e a matéria sobre que versará84. 

Além disso, a doutrina portuguesa reconhece que a deslegalização, diferente dos 

regulamentos delegados, é constitucionalmente admissível85. 

 

 

7.6. A relação lei-regulamento na Espanha. 

 

 

No sistema espanhol, apesar da influência francesa, não houve uma remodelação 

constitucional para repartir matérias entre a lei e o regulamento, nem a incorporação de uma 

reserva de regulamento (reglamento). Assim, a Constituição espanhola manteve uma linha 

tradicional que consagra a primazia geral, absoluta e formal da lei em face do regulamento86. 

Apesar disso, no ordenamento jurídico da Espanha, a delegação das leis aos 

regulamentos é reconhecida para consolidar leis, bem como para emanar normas sem valor de 

lei ou meramente executivas. A legislação delegada é entendida como uma instrumentação 

técnica de colaboração entre a lei e o regulamento. Contudo, Eduardo Garcia de Enterria 

                                                 
83 AMARAL, Diogo de Freitas. Curso de direito administrativo. 2a reimpressão, v. II, Coimbra: Almedina, 2003, 
p. 161 e 182-3. 
84 VAZ, Manuel Afonso. Lei e reserva da lei. A causa da lei na Constituição portuguesa de 1977. Dissertação de 
doutroamento em ciências jurídicos-políticas da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa. 
Porto, 1992, p. 57-8. 
85 AMARAL, Diogo de Freitas. Idem, p. 180. No mesmo sentido, CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito 
constitucional. 3a ed. Coimbra: Almedina, 1999, p. 781. 
86 ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de derecho administrativo. Madri: 
Civitas Editorial, 2002, p. 238. 
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critica a ausência de critérios claros quanto à admissão de delegação legislativa na 

jurisprudência do Tribunal Supremo87. 

Em todo caso, o item 3º do artigo 82 da Constituição da Espanha trata da 

legislação delegada, estabelecendo que “La delegación legislativa habrá de otorgarse al 

Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La 

delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la 

norma correspondiente”. 

E no mesmo dispositivo há vedação de delegação implícita e por prazo 

indeterminação, bem como não se admite a subdelegação a outros poderes (“No podrá 

entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá 

permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno”)88. 

O item 6 do artigo 82 supra referido traz uma regra interessante segundo a qual 

“sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán 

establecer en cada caso fórmulas adicionales de control”89. Significa que, ao lado do controle 

judicial dos regulamentos, a lei de habilitação poderá, para o caso concreto de delegação, 

prever outras formas de controle (inclusive políticos). 

A reserva de lei, em matéria tributária, tem sido compreendida como relativa no 

ordenamento jurídico espanhol. E o Tribunal Constitucional, embora tenha declarado a 

                                                 
87  “Este simples contacto con algunas de las soluciones dadas a nuestro problema por el Tribunal Supremo nos 
demuestra, por de pronto, la falta de unos criterios claros en su jurisprudencia, pero también la notoria tendencia 
a negar sus propios poderes de control sobre las normas delegadas y a reconocer con ello un ámbito de soberanía 
legislativa de la Administración (un ámbito que no está reconocido en ninguna norma constitucional) sumamente 
importante, en virtud del dogma simplista de la transferencia de rango supuestamente operado por la 
delegación”. ENTERRIA, Eduardo Garcia. Legislación delegada, potestad reglamentaria y control judicial. 3ª 
ed. Madri: Editorial Civitas, 1998, p. 81-6. Tradução do Autor. 
88 “Artigo 82. (...) 3. A delegação legislativa haverá de outorgar-se ao Governo de forma expressa para matéria 
concreta com fixação de prazo para o seu exercício. A delegação se esgota pelo uso que dela haja dado o 
Governo mediante a publicação da norma correspondente. Não poderá entender-se concedida de modo implícito 
ou por tempo indeterminado. Tampouco poderá permitir a subdelegação a autoridades distintas do próprio 
Governo”. Tradução do Autor. 
89 “Artigo 82. (...) 6. Sem prejuízo da competência própria dos Tribunais, as leis de delegação poderão 
estabelecer em cada caso fórmulas adicionais de controle”. Tradução do Autor. 
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necessidade de lei para regular os elementos essenciais do tributo, reconhece o caráter relativo 

da reserva legal90. 

 

 

7.7. A competência regulamentar na Itália. 

 

 

A Constituição italiana de 1948 também seguiu uma tendência flexibilizadora de 

dotar o Executivo de uma função normativa mais ampla, quanto às delegações legislativas91.  

Segundo o artigo 76 da Carta italiana, “L’esercizio della funzione legislativa non 

può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto 

per tempo limitato e per oggetti definiti”92. E o artigo 77 da Constituição italiana estabelece que 

“Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di 

legge ordinária”93. 

Disto se infere que a Constituição italiana admite a delegação legislativa do 

Parlamento ao Poder Executivo, desde que determinando os princípios, critérios diretivos, 

prazo limitado e os objetivos da matéria regulada94. O regulamento delegado, nesse sentido, 

terá o mesmo grau hierárquico da lei ordinária. 

O exercício da função regulamentar, no ordenamento jurídico italiano, é amplo 

também em virtude de que o artigo 2395, que consagra o princípio da legalidade para os atos 

impositivos de intervenção nas esferas da liberdade e da propriedade. Isto porque ele é 

                                                 
90 QUERALT, J. M. et alii. Derecho tributario. 5ª ed., Madri: Aranzadi, 2002, p. 67. 
91 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo. 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 182. 
92 “Art. 76. O exercício da função legislativa não pode ser delegado ao Governo, a não ser com determinação dos 
princípios e critérios diretivos e unicamente por tempo limitado e para objetivos definidos”. Tradução do Autor. 
93 “Art. 77. O Governo não pode, sem delegação das Câmaras, elaborar decretos com valor de lei ordinária”. 
Tradução do Autor. 
94 LUPI, Raffaello. Diritto tributario. Parte generale. 7ª ed., Milão: Giufrè Editore, 1999, p. 18-22. 
95 “Art. 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. “Art. 23. 
Nenhuma prestação pessoal ou patrimonial pode ser imposta senão com base em na lei”. Tradução do Autor. 
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interpretado como reserva relativa e não absoluta de lei, no sentido de que não se exige que a 

lei contenha toda a disciplina da matéria a ser regulada, podendo autorizar o Poder Executivo 

a dela dispor, desde que respeitados os limites e critérios legais96. 

O artigo 23, ao tratar de prestações patrimoniais, é entendido em sentido amplo, 

abrangendo as imposições de natureza tributária, bem como todas as prestações compulsórias 

exigidas pelo Estado dos cidadãos97. 

A lei, portanto, deve fixar o fato gerador, os critérios principais da hipótese de 

incidência, os critérios quantitativos, base de cálculo e alíquota, os sujeitos da relação jurídica 

e as sanções. Os demais elementos secundários podem ser delegados, ou mesmo 

deslegalizados, ao Poder Executivo, com amparo no texto constitucional98. 

Dessa forma, o Poder Executivo, na Itália, pode editar regulamentos delegados, 

que decorrem de expressa disposição legislativa que autoriza a Administração a expedir 

normas de hierarquia legal, o que não poderia fazer em razão de autoridade própria, bem 

como regulamentos executivos com caráter integrativo da lei, de forma ampla, mas desde que 

dentro de um parâmetro legal fixado pelo legislador99. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96 UCKMAR, Victor. Princípios comuns de direito constitucional tributário. 2a ed. Tradução e notas de Marco 
Aurélio Greco. São Paulo: Malheiros Editores, 1999, p. 46; no mesmo sentido, LUPI, Raffaello. Diritto 
tributário. Parte generale. 7ª ed., Milão: Giufrè Editore, 1999, p. 18-22. 
97 MITTA, Enrico de. Principi di diritto tributário. Milão: Giufrè Editore, 1999, p. 99-100. 
98 LUPI, Raffaello. Idem, p. 18-22. 
99 LEITE, Luciano Ferreira. O regulamento no direito brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1986, 45. 



8. A “administrativização” do direito tributário pela jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal. 

 

 

As técnicas de delegação legislativa são utilizadas, em maior ou menor grau, no 

Brasil, como modo de fomentar a disciplina de determinadas questões tributárias pela via dos 

regulamentos, e ainda que a Constituição não os preveja. Na maioria das vezes, é a 

jurisprudência, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, que tem relativizado a divisão de 

campos normativos entre o Poder Legislativo e o Executivo1. 

É possível falar, inclusive, na “administrativização” do direito tributário, uma vez 

que a jurisprudência da Corte Maior modifica a estrutura constitucional vigente para 

acomodar uma competência regulamentar oriunda de remissões normativas, deslegalização ou 

normas legais em branco. 

Essa situação se torna preocupante, no momento em que se observa que, em 

alguns julgados proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, os quais resultaram em ampliação 

da competência regulamentar da Administração Pública, em matéria tributária, por meio de 

técnicas de delegações legislativas, foram utilizados precedentes jurisprudenciais e doutrina 

de outros sistemas jurídicos como fundamento decisório. 

Diante disso, e tomando por base as considerações apresentadas no capítulo 

anterior sobre as relações lei-regulamento e as delegações legislativas no direito estrangeiro, é 

necessário desconstruir alguns acórdãos do Pretório Excelso, com o fim de demonstrar a 

utilização inadequada desses paradigmas exógenos no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

 

                                                 
1 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade legislativa do poder executivo. 2a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000, P. 301. 
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8.1. A influência da jurisprudência da Suprema Corte norte-americana sobre delegações 

legislativas nas decisões do Supremo Tribunal Federal. 

 

 

Os princípios da separação dos poderes e da indelegabilidade da função legislativa 

ao Poder Executivo já foram objeto de várias decisões proferidas pelo Supremo Tribunal 

Federal. A orientação do Pretório Excelso, em regra, é de rechaçar as delegações legislativas 

que não obedeçam ao processo legislativo constitucional. 

Em relação à competência regulamentar, contudo, há uma tendência do STF em 

dar respaldo a certas delegações legislativas, sob forte influência da jurisprudência construída 

pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América, já analisados no capítulo anterior. Em 

algumas decisões, inclusive, há expressa referência a precedentes norte-americanos.  

No acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº 154273-0/SP2, em que se 

discutiu a constitucionalidade de dispositivo legal que delegou ao Chefe do Poder Executivo a 

competência para regular, por meio de regulamento, a definição do vencimento e da correção 

monetária de obrigação tributária, entendeu-se não haver violação da cláusula de 

indelegabilidade legislativa. 

O Ministro Ilmar Galvão, cujo voto conduziu a maioria da Corte, entendeu, 

primeiro, que não houve delegação para modificar a lei, mas simples autorização para 

regulamentar o assunto, oferecendo parâmetros à discrição do Poder Executivo; segundo, que 

não há que se falar em violação à separação dos poderes, na medida em não houve 

intromissão de um poder no outro, mas autorização para o exercício do poder regulamentar; e 

terceiro, que a matéria não estaria no âmbito da reserva legal e que, portanto, poderia ser 

objeto de decreto regulamentar. 

                                                 
2 Recurso Extraordinário nº 154.273-0/SP, Tribunal Pleno, Diário da Justiça de 14.06.1996, Relator Ministro 
Marco Aurélio, Relator para acórdão Ministro Ilmar Galvão, decisão por maioria de votos. 



 163 

Nesse sentido, pode-se vislumbrar a similaridade da idéia de parâmetros com os 

standards do direito estadunidense. Contudo, a influência dos precedentes da Suprema Corte 

se torna evidente no voto do Ministro Carlos Velloso, acompanhando a dissidência, que 

entendeu não haver uma delegação pura, mas o que chamou de delegação intra legem, que 

ocorre quando a lei permite que o regulamento labore dentro de condições preestabelecidas, 

sem impor novas exigências aos particulares3, nos seguintes termos: 

Tem-se, no caso, delegação regulamentar legítima, de que resulta 
regulamento delegado, ou autorizado, intra legem, sem quebra do padrão jurídico 
posto na lei. 

(...) esse tipo de regulamento, o regulamento delegado ou autorizado, é o que 
a Suprema Corte americana tem permitido, “sem embargo de consagrar a 
Constituição dos EUA de 1787, a separação dos Poderes e estabelecer, 
expressamente, no seu art. 1o, Séc. I, que “All legislative powers herein granted shall 
be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and a 
House of Representatives” (Todos os poderes legislativos conferidos por esta 
Constituição serão confiados a um Congresso dos EUA, composto de um Senado e 
de uma Câmara de Representantes)4. 

 
Em outro julgamento, no Recurso Extraordinário nº140.669-1/PE5, cuidando de 

caso bastante similar ao anterior, e também relatado pelo Ministro Ilmar Galvão, a Corte 

julgou constitucional lei que delegou ao Ministro da Fazenda a competência para fixar prazo 

de recolhimento do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, sob idênticos argumentos 

aos utilizados no acórdão referido acima. 

Na decisão, destacou-se o voto vencido do Juiz Lázaro Guimarães do Tribunal 

Regional Federal da 5a Região (atualmente Desembargador Federal da mesma Corte), na 

Argüição de Inconstitucionalidade na Apelação em Mandado de Segurança nº 219-PE6, contra 

o qual se interpôs o Recurso Extraordinário em questão. 

Eis o seguinte fragmento do voto referido: 

                                                 
3 Sobre a relação entre a delegação legislativa e o poder regulamentar, cf. VELLOSO, Carlos Mário da Silva. A 
delegação legislativa – a legislação por associações. In: Temas de direito público. Belo Horizonte: Del Rey, 
1994, p. 411-2. 
4 A citação se refere a artigo publicado do próprio Ministro, cf. VELLOSO, Carlos Mário da Silva. O poder 
regulamentar. In: Temas de direito público. Belo Horizonte: Del Rey, 1994, p. 432-3. 
5 Recurso Extraordinário nº 140.669-1/PE, Tribunal Pleno, Diário da Justiça de 14.05.2001, Relator Ministro 
Ilmar Galvão, decisão por maioria de votos. 
6 Tribunal Regional Federal da 5a Região - Argüição de Inconstitucionalidade na Apelação em Mandado de 
Segurança nº 219-PE, Tribunal Pleno, julgamento em 15/08/199, Relator Juiz Castro Meira, decisão por maioria 
de votos. 
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(...) gostaria de recordar dois votos brilhantes, que conduziram a decisões 
históricas do Supremo Tribunal Federal Brasileiro e da Corte Suprema Norte-
Americana, a respeito do princípio da indelegabilidade dos poderes. 

No final do século passado, discutia-se a respeito desse princípio na Corte 
Suprema e já se avizinhava o que mais tarde veio a ser o Governo Roosevelt – a 
forte intervenção do Estado na economia. 

O Juiz Tift emitiu um voto brilhante dizendo que a indelegabilidade – que 
tem origem constitucional – não pode jamais ser encarada em termos absolutos. 
Acrescentou que pode a lei estabelecer, inclusive numa matéria tributária, 
atribuições ao Poder Executivo – autoridade administrativa. Dentro da razoabilidade, 
que é inerente ao exercício do Poder Público, estabeleceu o que ele denominava de 
“sub-rates” – que são sub-taxas, digamos assim, ou complementos à imposição feita 
pela lei, em matéria tributária. 

Para que isso aconteça é preciso que haja a autorização legal e que o 
exercício desse poder se faça dentro dos limites razoáveis. Foi o que ficou 
estabelecido nesse acórdão da Corte Suprema Norte-Americana. 

 
No Recurso Extraordinário nº 290.079/SC7, em que se decidiu pela 

constitucionalidade do salário-educação, sobre o argumento da delegação legislativa, assim 

votou o Ministro Carlos Velloso: 

Estou, entretanto, que o § 2º do art. 1º do DL 1.422/75 não contém regra de 
delegação pura, situando-se a norma ali inscrita no campo da regulamentação, 
atribuição que era e é atribuída ao Poder Executivo (CF/67, art. 81, III; CF/88, art. 
84, IV), na linha de que o Estado moderno requer a adoção de técnicas de 
administração, dado que, conforme lecionou, na Suprema Corte americana, o Juiz 
Frankfurter, registra Bernard Schwartz, ‘ao referir-se à separação dos poderes, as 
exigências práticas do Governo impedem a sua aplicação doutrinária, pois estamos 
lidando com aquilo a que Madison chamava uma ‘máxima política’ e não uma regra 
de lei técnica. (Frankfurter, ‘The Public and its Government’ (1930), pág. 77; 
Bernard Schwartz, ‘Direito Constitucional Americano’, Forense, págs. 349-350). 

(…) sob o pálio da Constituição americana de 1.787, a velha Constituição da 
Filadélfia, que não admite a delegação, a Suprema Corte norte-americana tem 
admitido a legislação pelo Executivo, em termo de regulamentação, como técnica de 
administração, desde que observados os seguintes critérios: a) a delegação pode ser 
retirada daquele que a recebeu, a qualquer momento, por decisão do Congressso; b) 
o Congressso fixa standards ou padrões que limitam a ação do delegado; c) 
razoabilidade da delegação. 

No controle de constitucionalidade da norma regulamentar, a Suprema Corte 
verifica a observância dos padrões mencionados. 

Deixar por conta do Executivo estabelecer normas, em termos de 
regulamento, regulamento que não pode ir além do conteúdo da norma 
regulamentada, é medida que se adota tendo-se em linha de conta as necessidades da 
administração pública na realização do interesse coletivo, do interesse público. 

Aqui, a lei, conforme vimos, fixou os padrões, condicionando e limitando o 
Executivo no estabelecimento da alíquota do salário-educação, impondo-se, no caso, 
a atividade regulamentar, tendo em vista a impossibilidade de a lei fixá-la, 
adequadamente. 

 
 

                                                 
7 Recurso Extraordinário nº 290.079/SC, Tribunal Pleno, Relator Min. Ilmar Galvão, Diário da Justiça de 
04.04.2003, decisão por maioria de votos. 
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Embora não cuidando de matéria tributária, as ADINS nº 561-8/DF8 e 1.668/DF9, 

que cuidaram de legislação atinente às telecomunicações, legitimaram delegações de 

atribuições normativas, por meio de stantards e finalidades fixadas de forma genérica na lei, à 

autoridade diversa do Presidente da República, a ANATEL – Agência Nacional de 

Telecomunicações, com fundamento o artigo 84, inciso IV da Lei Maior. 

As referências à jurisprudência norte-americana utilizadas como fundamentos dos 

acórdãos apontados supra, contudo, não fazem qualquer reflexão acerca da diferença entre a 

Constituição brasileira e a americana quanto à concepção de separação dos poderes. 

É essencial, nesse sentido, ponderar sobre a construção jurisprudencial da 

separação dos poderes e da delegação legislativa pela Suprema Corte norte-americana, que, 

segundo a tradição consuetudinária daquele país, conduziu a uma típica judge-made 

doctrine10, isto é, uma teorização jurisprudencial construtiva sobre o princípio da 

indelegabilidade legislativa. 

As decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos, é mister destacar, são dotadas 

de uma autoridade extraordinária, em virtude da sua força vinculante, obrigando os demais 

casos a serem decididos a obedecer tal orientação, ao que os americanos denominam de “stare 

decisis”11. 

Não significa dizer que uma decisão do STF não possui autoridade, mas, ao 

contrário, suas orientações influenciam todas as esferas de poder no Brasil, bem com o 

                                                 
8 ADIN 561 MC/DF, Tribunal Pleno, Relator Min. Celso de Mello, Diário da Justiça de 23.03.2001, decisão por 
maioria de votos. 
9 ADIN 1.668 MC / DF, Tribunal Pleno, Relator Min. Marco Aurélio, Diário da Justiça de 16.04.2004, decisão 
por maioria. 
10 CASTRO, Carlos Roberto de Siqueira. O Congresso e as delegações legislativas. Rio de Janeiro: Forense, 
1986, p. 165. 
11 No caso Moore v. City of Albany, 98 N.Y. 396, 410, definiu-se a stare decisis como uma “Doctrine that, when 
court has once laid down a principle of law as applicable to a certain state of facts, it will adhere to that principle, 
and apply it to all future cases, where facts are substantially the same”.“Doutrina que, quando a Corte tiver 
estabelecido um princípio legal como aplicável a certas situações de fato, isto aderirá ao princípio, e será 
aplicado a todos os casos futuros, onde os fatos forem substancialmente os mesmos”. Tradução do Autor. 
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domínio privado12. A diferença reside em que, nos Estados Unidos, há essa obrigatoriedade 

do Poder Judiciário de decidir da mesma maneira que foi decidido pela Corte Suprema e, no 

Brasil, está-se copiando esse modelo com a adoção da súmula vinculante13. 

Em virtude da ausência de previsão expressa na Constituição de competência 

regulamentar do Poder Executivo, ou de vedação à delegação legislativa, a Suprema Corte 

construiu as fórmulas para conformar o exercício da função normativa da Administração 

Pública ao monopólio legislativo do Congresso. 

A inadequação do modelo de legislação delegada (delegated legislation) no Brasil 

é evidente14. Primeiro porque aqui se adotou a fórmula francesa e inglesa de separação dos 

poderes, descartada pelos federalistas ianques (vide 7.3.1 supra). E em segundo lugar, porque 

há previsão de poder regulamentar de forma expressa na Carta de 1988, em repetição a todos 

os textos constitucionais que a antecederam. No quadro de repartição de competências 

constitucionais, definitivamente não há espaço para as delegações legislativas aos 

regulamentos no Brasil. 

A tradição de indelegabilidade de funções é a origem da repartição constitucional 

de competências entre os poderes existentes no sistema jurídico nacional. O Poder Executivo 

                                                 
12 SILVA, Enio Moraes da.  Limites constitucionais tributários no direito norte-americano. Curitiba: Juruá, 
2001, p. 40. 
13 A Emenda Constitucional nº 45/2004, apelidada de “Reforma do Judiciário”, inseriu a súmula vinculante no 
ordenamento jurídico brasileiro com a inclusão do artigo 103-A no texto constitucional: 
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços 
dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua 
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua 
revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei”. 
Sobre a adoção do modelo de vinculação das decisões judiciais do common law norte-americano no direito 
brasileiro, c.f. NOBRE JR., Edilson Pereira. O direito processual brasileiro e o efeito vinculante das decisões dos 
tribunais superiores. In: Revista de Informação Legislativa, Brasília a. 37 n. 148 out./dez. 2000,  p. 141-165. 
14 “Parece claro a este respecto que la tesis de la delegación del poder legislativo, válida, como hemos visto, en 
los países anglosajones, no sirve, sin embargo, en los países de sistema administrativo continental, de inspiración 
francesa, entre los que se encuentra el nuestro, ya que en éstos se reconoce a la Administración un poder 
reglamentario propio y general, no surgido como tal de delegaciones legislativas”. “Parece claro a este respeito a 
tese da delegação pelo Poder Legislativo, válida, como temos visto, nos países anglo-saxões, não serve, sem 
embargos, nos países de sistema administrativo continental, de inspiração francesa, entre os quais se encontra o 
nosso, já que nestes se reconhece à Administração um poder regulamentar próprio e geral, não surgido como tal 
de delgações legislativas”. ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de derecho 
administrativo. Madri: Civitas Editorial, 2002, p. 183-4. Tradução do Autor. 
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não apenas participa do processo legislativo, como pode, em casos de urgência e relevância, 

editar normas primárias com força de lei (medidas-provisórias). Há ainda a previsão 

constitucional de leis delegadas, que não são utilizadas em razão da extrema permissividade 

em relação às referidas medidas-provisórias. E, além disso, há a previsão constitucional de 

uma competência regulamentar própria do Executivo, para a “fiel execução da lei”. 

O Brasil adotou um modelo de repartição de competências com apoio 

constitucional nos pilares da separação dos poderes na fórmula francesa e inglesa, e não norte-

americana; além disso, há uma forte apego à legalidade e à limitação ao exercício da função 

regulamentar, que não se comparam ao exemplo dos Estados Unidos da América. Por isso, é 

totalmente inadequada a utilização dos precedentes da Suprema Corte deste país como 

paradigma para a fundamentação de decisões pelo Supremo Tribunal Federal. 

Essas considerações são essenciais para traçar semelhanças e diferenças na 

abordagem das questões da separação dos poderes e do princípio da indelegabilidade de 

poderes em ambos os países. 

 

 

8.2. A deslegalização tributária no Brasil. 

 

 

A deslegalização ou delegificação, como visto, é uma operação pela qual uma lei, 

sem regular materialmente o assunto, até então regulado por lei anterior, abre esse tema à 

disponibilidade da competência regulamentar da Administração, de maneira que o 

regulamento poderá inovar a matéria e, para tanto, derrogar ou modificar a lei anterior15. 

                                                 
15 ENTERRIA, Eduardo Garcia de. Legislación delegada, potestad reglamentaria y control judicial. 3ª ed., 
Madrid: Editorial Civitas, 1998, p. 220. 
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No texto constitucional brasileiro não há a previsão de deslegalização, embora a 

doutrina de direito administrativo, e principalmente no que se refere à atribuição de função 

normativa às agências reguladoras, tenha se esforçado para começar a sistematizá-la, diante 

da constatação de que várias leis e regulamentos a utilizam no Brasil16. 

O argumento em defesa da delegificação tem por fundamento o artigo 48 da 

Constituição Federal de 1988, segundo o qual “cabe ao Congresso Nacional (...) dispor sobre 

todas as matérias de competência da União”17. A inteligência da expressão “dispor” permitiria 

ao Congresso Nacional delegar inteiramente as matérias listadas no dispositivo à inteira 

regulação por agências autônomas. A disposição, assim, tornaria o assunto não apenas 

delegável como “deslegalizável”, de forma que o Poder Legislativo poderia deslocar sua 

função legiferante precípua, optando entre legislar, manter a legislação existente, não legislar 

ou deslegalizar18. 

A tese se baseia no argumento de que a delegação decorre de uma conjugação de 

esforços dos Poderes Legislativo e Executivo. O Congresso Nacional poderia dispor de sua 

competência normativa, por meio de lei, desde que fixadas as finalidades, os objetivos básicos 

e o campo de atuação dos regulamentos19. 

A delegificação encontraria limitação nas atividades tidas como monopólios da 

União, entendendo-se que a transferência de competência normativa só seria possível através 

de regras específicas de deslegalização, veiculadas por meio de Emenda à Constituição, que 

teria sido o caso das agências do petróleo e das telecomunicações. 

Além dessa limitação, a deslegalização também não poderia operar em relação à 

matérias objeto de reserva absoluta de lei. Significa dizer que, nas hipóteses em que a própria 

                                                 
16 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Legalidade e regulamentos administrativos no direito contemporâneo (uma 
análise doutrinária e jurisprudencial). In: Revista Foresense, v. 368, Rio de Janeiro: Forense: 2003, p. 17-20. 
17 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito regulatório. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 120. 
18 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Idem, p. 124. 
19 MORAES, Alexandre de. Agências reguladoras. Organizado por Alexandre de Moraes. São Paulo: Atlas, 
2002, p.20. 
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Constituição exige a figura da lei, regulando toda a matéria, não poderá o Congresso Nacional 

dispor do assunto, deslegalizando-o em favor da Administração Pública20. 

Contudo, observa-se que aquilo que Diogo de Figueiredo Moreira Neto chama de 

deslegalização não é a mesma figura empregada na Espanha, de onde esse autor foi buscar sua 

inspiração. Para ele, a deslegalização é a transferência para que a Administração Pública 

regule determinada matéria, tal como os regulamentos delegados dos modelos estrangeiros. 

Nos países citados, entende-se por deslegalização a autorização pela própria lei 

que regula a matéria para que suas previsões (ou de outra lei anterior) possam ser revogadas 

ou modificadas por regulamento21. Ou seja: há previsão legal expressa autorizando que o 

regulamento revogue ou modifique normas contidas na própria lei ou em outra já existente.  

Trata-se, portanto, de uma previsão deslegalizadora para que o futuro regulamento 

“degrade” a norma legal. As disposições legais anteriores mantêm a hierarquia legal até que o 

regulamento as modifique ou revogue, e as substitua22. 

No Direito brasileiro, não há previsão sequer similar para que regulamento 

revogue ou modifique norma legal, reduzindo o dispositivo legal à mesma hierarquia da 

norma regulamentar. Em um regime de Constituição rígida, como o Brasil, não há a liberdade 

de o legislador abrir mão de suas funções, delegando competência normativa. 

Não importa, na verdade, se a vedação constitucional à delegação de funções entre 

Poderes é expressa ou implícita, porque a proibição decorre necessariamente da repartição de 

competências. Nesse sentido, a delegificação importaria na derrogação infraconstitucional de 

competências fixadas pelo Poder Constituinte originário23. 

                                                 
20 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito regulatório. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 170-7. 
21 MONTANER, Luis Coculluela. Manual de derecho administrativo I. 7ª ed, Madrid: Editorial Civitas, 1996, p. 
117. 
22 OTTO, Ignácio de. Derecho constitucional. Sistema de fuentes. 5ª reimpressão, Barcelona: Editorial Ariel, 
1997, p. 227-8. 
23 ARAGÃO, Alexandre Santos de. O poder normativo das agências reguladoras. In: Revista Forense, v. 354, 
março/abril, Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 22. 
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A utilização no Brasil de modelos estrangeiros de deslegalização, sem a devida 

reflexão sobre a sua própria realidade política, jurídica e social, pode ensejar o exercício de 

competência regulamentar incompatível com o texto constitucional. 

No entanto, em 02.12.1998, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria 

de votos, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 140.669/PE, da relatoria do Ministro 

Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça de 18.05.2001, decidiu pela possibilidade de 

deslegalização de matéria tributária. O acórdão em questão possui a seguinte ementa: 

“TRIBUTÁRIO. IPI. ART. 66 DA LEI Nº 7.450/85, QUE AUTORIZOU O 
MINISTRO DA FAZENDA A FIXAR PRAZO DE RECOLHIMENTO DO IPI, E 
PORTARIA Nº 266/88/MF, PELA QUAL DITO PRAZO FOI FIXADO PELA 
MENCIONADA AUTORIDADE. ACÓRDÃO QUE TEVE OS REFERIDOS 
ATOS POR INCONSTITUCIONAIS. 
Elemento do tributo em apreço que, conquanto não submetido pela Constituição ao 
princípio da reserva legal, fora legalizado pela Lei nº 4.502/64 e assim permaneceu 
até a edição da Lei nº 7.450/85, que, no art. 66, o deslegalizou, permitindo que sua 
fixação ou alteração se processasse por meio da legislação tributária (CTN, art. 160), 
expressão que compreende não apenas as leis, mas também os decretos e as normas 
complementares (CTN, art. 96). Orientação contrariada pelo acórdão recorrido. 
Recurso conhecido e provido”. (Grifos existentes no original). 
 

A decisão referida reformou acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região, 

que havia assegurado o direito do contribuinte de recolher o IPI no prazo previsto na lei 

anterior (na verdade, decreto-lei), e declarado inconstitucional o dispositivo da nova lei que 

autorizou o Ministro da Fazenda a fixar prazo de forma diversa da prevista legalmente. 

O primeiro voto dissidente, do Juiz Orlando Rebouças, do Tribunal Regional 

Federal da 5a Região, foi utilizado como um dos fundamentos para o entendimento do STF. 

Aquele socorreu-se do artigo 7o do Código Tributário Nacional, que trata da indelegabilidade 

de competência tributária, mas ressalva da proibição a “atribuição das funções de arrecadar ou 

fiscalizar tributos”24. 

Essa decisão, contudo, confunde competência tributária e funções tributárias. 

Aquela representa o poder de editar normas jurídicas tributárias, para instituir o tributo e 

                                                 
24 “Art. 7o. A competência tributária é indelegável, salvo a atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar 
tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma 
pessoa de direito público a outra, nos termos do § 3º do artigo 18 da Constituição”. 
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regulá-lo em todos os seus elementos essenciais, que cabe a cada ente da Federação, 

consoante a repartição constitucional de rendas. Por outro lado, as funções fiscais decorrem 

do próprio dever da Administração Tributária de aplicar as leis tributárias, de executar as leis, 

atos ou decisões administrativas, que se traduzem nas atribuições de fiscalizar e de arrecadar 

tributos instituídos por lei25. 

O outro voto vencido referido, do Juiz Lázaro Guimarães, é o mesmo utilizado nas 

decisões que afirmaram a possibilidade de delegação legislativa, com arrimo nos precedentes 

jurisprudenciais da Suprema Corte norte-americana, consoante já debatido supra. 

O acórdão do Supremo Tribunal Federal também se baseou na interpretação dos 

artigos 96, 97, 100 e 160 do Código Tributário Nacional, já discutidos oportunamente, 

segundo os quais o vencimento do tributo poderia ser fixado pela legislação tributária, sendo 

esta entendida não apenas como lei, mas também como decretos e normas complementares. 

Ao lado disso, foram transcritos alguns trechos da doutrina do autor português J. 

J. Gomes Canotilho26, a respeito da possibilidade da deslegalização, em que ele afirma que a 

reserva de lei: 

(...) não impede, rigorosamente, a possibilidade de deslegalização ou de 
degradação do grau hierárquico. Neste caso, uma lei, sem entrar na regulamentação 
da matéria, rebaixa formalmente o seu grau normativo, permitindo que essa matéria 
possa vir a ser modificada por regulamentos. 

A deslegalização encontra limites constitucionais nas matérias 
constitucionalmente reservadas à lei. Sempre que exista uma reserva material de lei, 
a lei ou o decreto-lei (no caso da autorização legislativa) não poderão limitar-se a 
entregar aos regulamentos a disciplina jurídica da matéria constitucionalmente 
reservada à lei. 

 
A partir das lições de Canotilho, o Relator, Ministro Ilmar Galvão, chegou às 

seguintes conclusões: 

                                                 
25 “Não há como confundir, portanto, essas duas ordens diversas, tanto pelo fundamento como pela finalidade: o 
poder fiscal, ou competência tributária, advindo da soberania, que se concretiza com a decretação da norma 
jurídica tributária; e as funções fiscais, decorrência do dever de administração, que se concretizam com o 
exercício da fiscalização e da arrecadação do tributo. A competência tributária acha-se ligada ao Poder 
Legislativo; as funções fiscais estão ligadas ao Poder Executivo”. MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compêndio 
de Direito Tributário, 4a ed, Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 265-8. 
26 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 3a ed. Coimbra: 
Almedina, 1999, p. 927. 
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(...) não se está diante de matéria reservada à lei. Inexiste dispositivo 
constitucional a dispor em tal sentido. E a lei complementar incumbida de definir os 
tributos e, relativamente aos impostos, os respectivos fatos geradores, bases de 
cálculos e contribuintes, bem como a obrigação, o lançamento, o crédito, a 
prescrição e a decadência tributários (CTN), tampouco exigiu que a data do 
vencimento destes fosse fixada por lei, admitindo, ao revés, que também o seja por 
qualquer das normas complementares enumeradas em seu art. 100. 

Acontece que, relativamente ao IPI, havia o vencimento sido fixado por lei 
(...), mas a Lei (...), ao mesmo tempo que revogou a antiga norma, deslegalizou a 
matéria, atribuindo competência à Administração para discipliná-la através de ato 
normativo próprio, na forma prevista no art. 96, I, do CTN, configurador de lei em 
sentido material, porque de caráter geral e abstrato. 

Com essa providência, não apenas não contrariou o princípio da legalidade, já 
que não se tratava de matéria reservada à lei, mas também conferiu maior 
flexibilidade à importante questão do vencimento do tributo em referência. Ao 
mesmo tempo, descongestionou o Congresso. 

Não poderia tê-lo feito, repita-se, se se tratasse de matéria reservada à lei. 
Como de tal não se cuidava, nenhum óbice se oferecia à providência senão a 
existência de lei que já disciplinava o assunto, o qual, por isso mesmo, necessitou de 
deslegalização legislativa, operada por meio (...) da mencionada Lei (...). 

 
O voto divergente e vencido do Ministro Marco Aurélio, apoiado em doutrina 

nacional, analisou a questão à luz da Carta constitucional anterior, na vigência da qual foi 

edita a Lei nº 7.450/85, e a Constituição Federal de 1988, em que foi editado a portaria 

ministerial impugnada, notadamente em face da violação ao artigo 146, inciso III da Lei 

Maior, e ao artigo 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. 

Segundo o artigo 25 do ADCT acima citado, a partir de cento e oitenta dias da 

promulgação da Constituição, revogar-se-iam todas as disposições legais que atribuíssem ou 

delegassem a órgão do Poder Executivo competência assinalada pela Constituição ao 

Congresso Nacional. No mesmo sentido, votou o Ministro Sepúlveda Pertence. 

Acompanhando o voto divergente, desponta o do Ministro Carlos Velloso, o qual, 

anteriormente, havia levado ao Supremo Tribunal Federal a doutrina da delegação intra 

legem, inclusive se apoiando sobre a judge-made doctrine da Suprema Corte norte-americana. 

Nesse caso, porém, entendeu por discordar do Relator, sob os seguintes argumentos: 

Indaga-se: poderia o Congresso Nacional, mediante lei, delegar ao Ministro 
da Fazenda, autoridade do Poder Executivo, a faculdade de alterar prazos inscritos 
em lei? Data venia, a resposta me parece negativa. (...) 

Tem-se, no caso, uma delegação de atribuição do Congresso ao Executivo, 
para o fim de alterar prazos, conforme foi dito, estabelecidos em lei. 

A delegação legislativa com legitimidade constitucional é aquela inscrita na 
Constituição. Aqui, não se tem autorização constitucional para que a delegação se 
fizesse; mas ela foi feita, conferindo-se à autoridade do Executivo a faculdade de 
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alterar disposição posta na lei. Ao que me lembro, no caso dos prazos de pagamento 
do ICM paulista, a alteração tinha expressa autorização legal, nem havia prazo 
estabelecido em lei e a lei autorizava ao Executivo estabelecer tais prazos. Aqui, 
tem-se prazo estabelecido em lei, com delegação, a meu ver, vedada na 
Constituição, a órgão do Executivo para alterar citados prazos, repito, inscritos na 
lei. 

 
Os votos divergentes, contudo, não questionaram a teoria da deslegalização, 

utilizado como fundamento do voto condutor para considerar constitucional as normas 

impugnadas. Em todo caso, restou claro que, uma vez estabelecido em lei, não poderia ser 

revogado por decreto, ainda que houvesse autorização legal para isso. 

É importante destacar sobre o voto-condutor vencedor, e que introduziu a figura 

da deslegalização normativa, no direito tributário brasileiro, que, além da utilização indevida 

de precedentes da Suprema Corte dos Estados Unidos, houve também uma leitura equivocada 

da doutrina estrangeira, no caso, a obra de Canotilho, na medida em que o mesmo alerta para 

a observância dos limites constitucionais da reserva da lei, assim como a previsão 

constitucional de cada país acerca das relações entre a lei e o regulamento. 

Aliás, o próprio Canotilho classifica como reenvio irregular de função normativa 

para outra autoridade, quando o legislador estabelece sua incompetência negativa relativa à 

atribuição constitucional que lhe pertence27. 

No capítulo anterior, restou demonstrado que o direito constitucional português 

vigente consagra uma espécie de regulamentos delegados (denominados de regulamentos 

independentes), e a doutrina e a jurisprudência admitem a figura da deslegalização operada 

por uma norma habilitante a um regulamento independente28. 

No sistema constitucional brasileiro, contudo, verifica-se que a Constituição não 

permite a delegação de funções normativas a órgãos da Administração Pública.  Além disso, 

não há qualquer previsão de deslegalização ou exceção à hierarquia das fontes para que uma 

                                                 
27 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 3a ed. Coimbra: 
Almedina, 1999, p. 781. 
28 AMARAL, Diogo de Freitas. Curso de direito administrativo. 2a reimpressão, v. II, Coimbra: Almedina, 2003, 
p. 180; no mesmo sentido, CANOTILHO, J. J. Gomes. Idem, p. 781. 
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norma de nível infraconstitucional revogue uma norma legal, ainda que com autorização em 

uma lei deslegalizadora. 

Portanto, a possibilidade de deslegalização em matéria tributária exige que seja a 

Constituição submetida a uma grande modificação, devendo-se cogitar, ainda, se essas 

alterações poderão conflitar diretamente com cláusulas pétreas, a exemplo dos princípios da 

separação dos poderes e da legalidade. 

 

 

8.3. Normas legais em branco: os regulamentos contingentes em matéria tributária. 

 

 

 

Em direito tributário, não se costuma falar explicitamente em normas legais em 

branco, mas a jurisprudência admite a figura dos regulamentos contingentes. Estes são 

expedidos por delegação do Legislativo ao Executivo, com o fim de que este verifique a 

existência de fatos e condições e estabeleça os pormenores necessários para a aplicação da lei 

de habilitação, que contém os princípios gerais da matéria29. 

 Trata-se da competência atribuída à Administração para identificar situações de 

fato, das quais a lei depende para a sua eficácia, ainda que haja com discricionariedade na 

aplicação da lei. É o que ocorre no tabelamento de preços de mercadorias, em que o legislador 

não pode prever a variação dos preços e as flutuações do mercado, cabendo, então, ao 

Executivo verificar os produtos e os preços para o fim de produzir essa tabela30. 

                                                 
29 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios gerais de direito administrativo. V. I, Rio de Janeiro: 
Forense, 1969, p. 308. 
30 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Idem, p. 310. 
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A aceitação de regulamentos contingentes, dotados de flexibilidade, funda-se no 

argumento de que o direito não se preocupa apenas em ordenar exclusivamente situações 

estruturais, mas também conjunturais, que demandam uma contínua revisibilidade31. 

Nesse sentido, Oswaldo Aranha Bandeira de Mello entende que essa atividade é 

executiva e não legislativa, por cuidar de questões de fato32. Em que pese tal argumento, não 

há como negar o caráter normativo, geral e abstrato dos regulamentos contingentes, nem 

tampouco do seu caráter integrativo das leis. Ainda que demandem um conhecimento técnico 

da realidade e de flexibilidade para acompanhar situações variáveis e mutantes, não se 

resumem à mera execução da lei. 

No julgamento do Recurso Extraordinário 343.446-2/SC33, discutiu-se a 

legalidade da contribuição ao seguro de acidente de trabalho – SAT. A questão da lide que 

importa para o presente debate foi a delegação, pelas leis que instituíram a contribuição, a 

atribuição ao regulamento para complementar os conceitos de “atividade preponderante” e 

“grau de risco leve, médio e grave”. 

No caso, entendeu-se não ter havido violação ao princípio da legalidade, sob o 

argumento de que todos os elementos necessários à instituição do tributo estariam previstos na 

lei habilitante, e que a lei não teria operado uma “delegação pura” ao regulamento. O voto, 

que conduziu a unanimidade do Tribunal Pleno, faz referência à decisão que julgou a 

contribuição ao salário educação, já referida, e mais uma vez também a construção 

jurisprudencial da Suprema Corte norte-americana.  

Eis um trecho do voto do Relator, o Ministro Carlos Velloso: 

Em certos casos, entretanto, a aplicação da lei, no caso concreto, exige a 
aferição de dados e elementos. Nesses casos, a lei, fixando parâmetros e padrões, 
comete ao regulamento essa aferição. Não há falar, em casos assim, em delegação 

                                                 
31 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 5a ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 27. 
32 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios gerais de direito administrativo. V. I, Rio de Janeiro: 
Forense, 1969, p. 311. 
33 Recurso Extraordinário nº 343.446-2/SC. Tribunal Pleno, Relator Ministro Carlos Velloso, Diário da Justiça 
de 04.04.2003. 
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pura, que é ofensiva ao princípio da legalidade genérica (C.F., art. 5o, II) e da 
legalidade tributária. 

 
O voto condutor em espeque também fez referência à decisão recorrida da então 

Juíza Ellen Gracie, atualmente Ministra do Pretório Excelso, nesses termos: 

(...) Ressalta-se que a Lei nº 8.212/91 define satisfatoriamente todos os 
elementos capazes de fazer nascer uma obrigação tributária válida. Basta ver que o 
sujeito passivo é a empresa e a base de cálculo, o montante pago ou creditado 
mensalmente a título de remuneração dos segurados empregados e trabalhadores 
avulsos. A alíquota, por usa vez, fica definida em razão do grau de risco a que se 
sujeita a atividade preponderante da empresa. A partir desses critérios, pode a norma 
infralegal, dentro de seu campo de conformação, definir o que se haveria de entender 
por atividade preponderante da empresa. Assim agindo, desde que não se chegue a 
violentar o sentido emanado do texto legal, exsurge legítimo o exercício do 
respectivo poder regulamentar. 

Em se tratando da hierarquia das fontes formais de Direito, uma norma 
inferior tem seu pressuposto de validade preenchido quando criada na forma prevista 
pela norma superior. O regulamento possui uma finalidade normativa complementar, 
à medida que explicita uma lei, desenvolvendo e especificando o pensamento 
legislativo. Isso não significa ampliar ou restringir o texto da norma. 

Os conceitos de ´atividade preponderante´ e ´grau de risco leve, médio ou 
grave´ são passíveis de serem complementados por decreto, ao regulamentar a 
previsão legislativa. Não se está modificando os elementos necessários à aplicação 
concreta da norma. Restaram observados, portanto, os princípios da legalidade 
genérica (C.F., art. 5o, inciso II) e específica ou estrita (C.F., art. 150, inciso I e 
C.T.N., art. 97). Assim sendo, face ao exercício regular do poder regulamentar, não 
há porque afastar a exigência de alíquota superior a 1%, seguindo a gradação 
prevista na própria Lei nº 8.212/91 (...). 

 
Assim, ainda que a classificação de um contribuinte no grau de risco médio ou 

grave importasse na aplicação de uma alíquota maior, entendeu-se que o regulamento seria 

meramente contingente, não importando em instituição e majoração de tributo e, portanto, não 

ofendendo o princípio da estrita legalidade tributária. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. As obrigações acessórias e a legalidade tributária. 

 

 

9.1. A obrigação tributária acessória. 

 

 

A complexidade do sistema tributário brasileiro, que dá suporte a uma alta carga 

fiscal, bem como a crescente onerosidade das obrigações tributárias acessórias torna relevante 

o estudo dos fundamentos e limites da competência para instituí-las, diante dos direitos e 

garantias fundamentais erigidas na Constituição Federal de 1988. 

As obrigações tributárias principais e acessórias, embora possam ser reunidas 

como “prestações pessoais de caráter público”, no sentido de que ambas importam em 

prestações obrigatórias dos particulares em favor da Administração Pública, possuem 

naturezas jurídicas diversas1. 

O Código Tributário Nacional, no seu artigo 113, distingue as obrigações 

principais das acessórias, aquelas objetivando o pagamento de tributo ou de penalidades 

pecuniárias (dar dinheiro), e estas as prestações positivas (de fazer) ou negativas (de não fazer 

ou de tolerar) no interesse da arrecadação e da fiscalização pela Administração Tributária. 

As obrigações acessórias estão previstas no citado art. 113, caput, cujo § 2º diz 

que elas decorrem da legislação tributária, e tem por objeto as prestações, positivas ou 

negativas, no interessa da arrecadação ou da fiscalização de tributos, afirmando, ainda, no § 

3º, que estas se convertem em obrigação principal relativamente à obrigação de pagar 

penalidade pecuniária. 

                                                 
1 BEREIJO, Álvaro Rodríguez. Jurisprudencia constitucional y principios de la imposición. Garantías 
Constitucionales del Contribuyente. 2ª ed., Valencia, Espanha: Tirant lo Blanch, 1999, p. 136-7. 
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Cumpre rechaçar, no esteio da tese de Souto Maior Borges2, as críticas 

doutrinárias que buscam afastar o caráter obrigacional das obrigações acessórias, em virtude 

da ausência da nota da patrimonialidade, elemento este que seria supostamente essencial às 

obrigações e que, por essa razão, elas não seriam obrigações propriamente ditas, mas meros 

deveres formais3. 

A denominação utilizada pelo legislador, no mesmo contexto, seria equivocada, 

porque esses “deveres formais” são independentes das obrigações principais e, diferente do 

direito civil, existem ainda quando extinta ou inexistente a obrigação principal. Destarte, 

deveriam ser chamados de deveres administrativos ou instrumentais, porque visam facilitar a 

fiscalização e o lançamento pela Administração tributária. 

Acontece que essas críticas estão amparadas em concepções oriundas do direito 

privado. A obrigação é uma categoria jurídico-positiva, não sendo dotada de universalidade, 

podendo, pois, ter diferentes conteúdos em cada ramo do direito, e mesmo em sistemas 

jurídicos distintos. Significa dizer que não há atributos essenciais das obrigações, podendo se 

falar em obrigação dotada de caráter patrimonial ou não4. 

Quanto à acessoriedade, esta deve ser entendida no sentido de que essas 

obrigações têm por finalidade viabilizar o controle do adimplemento da obrigação principal. 

Não são acessórias no sentido de obrigações que dependem de outras, motivo pelo qual 

resistem ao fato das obrigações principais inexistirem (nas hipóteses de não-incidência, 

                                                 
2 BORGES, José Souto Maior. Obrigação tributária (uma introdução metodológica). 2a ed., São Paulo: 
Malheiros, 1999, p. 43-53. 
3 Nesse sentido, por todos, CARVALHO, Paulo de Barro, Curso de direito tributário. 12a ed., São Paulo: 
Saraiva, 1999, p. 283-6. 
4 “(...) há deveres que são obrigacionais e deveres que não são obrigacionais. Porque, enquanto o dever responde 
a uma categoria formal, passível de preenchimento por conteúdos de normatividade os mais diversos, a 
obrigação é uma categoria jurídico-dogmática e portanto apenas um dos conteúdos passíveis de incorporar-se 
àquela categoria formal. (...) Como a obrigação não é uma categoria lógico-jurídica, mas jurídico-positiva, 
construção de direito posto, é ao direito positivo que incumbe definir os requisitos necessários à identificação de 
um dever jurídico qualquer como sendo um dever obrigacional. Significa dizer: a obrigação definida, em todos 
os seus contornos, pelo direito positivo”. BORGES, José Souto Maior. Obrigação tributária (uma introdução 
metodológica). 2a ed., São Paulo: Malheiros, 1999, p. 38. No mesmo sentido, FERREIRA SOBRINHO, José 
Wilson. Obrigação tributária acessória. 2a ed., Porto Alegra: Sérgio Antionio Fabris Editor, 1996, p. 67-70. 
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isenção, imunidade ou alíquota zero) ou mesmo quando estas forem extintas, por exemplo, 

pelo pagamento. 

No direito civil, as obrigações acessórias correspondem tão-somente a 

consectários da obrigação principal (multa e juros), que no direito tributário integram o 

conceito de obrigação tributária principal, ao lado da obrigação de pagar o tributo5. 

A acessoriedade é instrumental e finalística, ou seja, só existe porque há o dever 

de pagar tributo, não de um determinado tributo e de um fato jurídico-tributário específico, 

mas como instrumento em favor da fiscalização e tributação, de uma forma geral. O caráter de 

acessoriedade tem que ser compreendido no sentido próprio de obrigação acessória conferido 

pelo direito tributário6. 

Destarte, a obrigação tributária acessória tem independência em relação à 

principal, decorre de hipótese de incidência própria e se extingue apenas nos casos previstos 

na legislação tributária. 

As obrigações tributárias principais e acessórias, portanto, são as definidas no art. 

113 e parágrafos do CTN, as primeiras consubstanciadas em prestações de entregar dinheiro 

ao Estado e, assim, estimáveis patrimonialmente, e as segundas têm por objeto um fazer ou 

não fazer – irrelevante, em princípio, a estimabilidade patrimonial –, e dotadas de um caráter 

acessório com significação própria do direito tributário. 

Cumpre destacar que o § 3º do art. 113 do CTN pode gerar equívocos, em uma 

leitura desavisada. É que o dispositivo diz que a obrigação acessória, pelo simples fato de sua 

inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. 

Poder-se-ia entender que a conversão seria automática, independentemente de 

previsão legal. Na verdade, o descumprimento de uma obrigação acessória acarreta uma 

                                                 
5 DERZI, Mizabel de Abreu Machado, em nota atualizadora a BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário 
brasileiro, 11a ed., 11a tiragem, Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 702. 
6 MACHADO, Hugo de Brito. Obrigação tributária acessória e abuso do poder-dever de fiscalizar. In: Revista 
Dialética de Direito Tributário, n. 24, set., São Paulo: Dialética, 1997, p. 61-2. 
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penalidade, prevista em lei, esta, sim, obrigação principal. Assemelha-se, pois, ao direito civil, 

no qual o descumprimento de uma obrigação de fazer se converte em obrigação de dar, isto, 

resolve-se no pagamento de perdas e danos7. 

É importante frisar que a penalidade pecuniária, diferentemente da obrigação 

acessória, não decorre da legislação tributária, na medida em que a obrigação de pagamento 

em dinheiro seja do tributo, seja da penalidade, configuram obrigação principal. 

 

 

9.2. O fato gerador da obrigação acessória. 

 

 

Na forma do artigo 113, § 2º e 115 do CTN, o fato gerador das obrigações 

acessórias são prestações positivas ou negativas, em favor da fiscalização dos tributos, pela 

Administração Tributária, na forma da legislação tributária aplicável. Esta impõe a prática ou 

abstenção de ato que não configure obrigação principal, como a apresentação de declaração 

de rendimentos, a emissão de notas fiscais, a manutenção de estoques acompanhados da 

documentação fiscal, a escrituração de livros etc. 

A par da definição legal, entende Sacha Calmon que apenas as obrigações 

tributárias principais têm por pressuposto a ocorrência de um fato gerador, enquanto as 

obrigações acessórias decorreriam apenas da legislação tributária, ou seja, seriam obrigações 

sem fato gerador8. 

                                                 
7 TORRES, Ricardo Lobo: Curso de direito financeiro e tributário. 11ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 
237. 
8 “O CTN diz que a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador (§ 1º), mas que a acessória 
decorre apenas da legislação tributária (§ 2º). Assim a principal exige o acontecer de um fato jurígeno e a 
acessória não (que esta decorre apenas de comandos legais). 
(...) as chamadas obrigações acessórias não possuem “fato gerador”; decorrem de prescrições legislativas 
imperativas”emita notas fiscais”, “declare rendas e bens” etc. (...) Diz-se que o fato gerador da obrigação 
acessória é “qualquer situação que, na forma de “legislação aplicável”, impõe a “prática ou abstenção de ato”. 
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Essa posição, no entanto, está equivocada, pois não existe dever jurídico 

desvinculado de um fato gerador, isto é, a incidência da norma tributária apenas se dá com a 

ocorrência do fato descrito na hipótese9. 

O artigo 115 do CTN define o fato gerador da obrigação acessória por exclusão, 

toda prestação que não tenha por objeto uma prestação pecuniária (tributo ou penalidade), 

imposta pela legislação tributária. 

Portanto, não há de se restringir o conceito de fato gerador a “fato gerador de 

tributo”. Pode-se falar em fato gerador da infração tributária, que decorre de um ilícito 

tributário, e resulta em sanção, cuja obrigação é o pagamento de multa ou penalidade. No 

entanto, o CTN a chama simplesmente de infração tributária e o sujeito passivo de infrator. 

Do mesmo modo, também é possível falar em “fato gerador da obrigação acessória”10. 

Nesse sentido, por um lado, há a obrigação tributária principal de pagar tributos 

incidentes sobre a produção e a circulação de mercadorias (IPI e ICMS), que decorre dos fatos 

geradores industrialização ou beneficiamento de determinado produto e sua circulação no 

mercado, respectivamente. 

E, por outro lado, há também as obrigações acessórias do industrial e comerciante 

de manter a escrituração em livros específicos das compras e vendas, de emitir notas fiscais, 

de manter registros fiscais de fatos relativos ao seu patrimônio, que decorrem dos fatos 

geradores previstos na legislação (industrializar produtos, comercializá-los etc). 

 

 

 

                                                                                                                                                         
Outra maneira de prescrever deveres de fazer e não-fazer por força de lei”. COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. 
Curso de direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 580-4. 
9 MACHADO, Hugo de Brito. Fato gerador da obrigação acessória. In: Revista Dialética de Direito Tributário, 
n. 96, set., São Paulo: Dialética, 2003, p. 29. 
10 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 4a ed., São Paulo, 1999, p. 240-1. 
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9.3. As relações entre as obrigações acessórias e o princípio da legalidade. 

 

 

O CTN dispõe que as obrigações acessórias decorrem da legislação tributária. No 

entanto, Roque Carrazza11 e Sacha Calmon12 entendem que elas devem estar previstas 

necessariamente em lei em sentido estrito. 

Em sentido contrário, Hugo de Brito Machado13 defende que tal entendimento 

revela uma compreensão inadequada das obrigações acessórias, que têm natureza meramente 

instrumental e acessória. Para ele, a decorrência da lei seria apenas indireta. Isto não significa 

que não possa haver a previsão de obrigações acessórias em lei, como de fato há, mas que esta 

não é uma condição necessária de validade dessas obrigações. 

O fundamento jurídico dessa teoria é de que a Constituição confere ao Presidente 

da República a competência para expedir decretos e regulamentos para a fiel execução da lei, 

e que o CTN autoriza a instituição de obrigações acessórias por outros atos normativos, além 

da lei. Distinta das obrigações principais, amparadas pela legalidade estrita, as obrigações 

acessórias, nesse contexto, poderiam ser veiculadas por normas infralegais. 

                                                 
11 “... só a lei pode criar deveres instrumentais tributários, regular época de pagamento dos tributos, definir a 
competência administrativa dos órgãos e repartições que vão lança-los, cobrá-los e fiscalizar seu pagamento, 
descrever infrações tributárias, cominando-lhes as sanções cabíveis, e assim por diante”. CARRAZZA, Roque 
Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 19a ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 224, 305-13. 
Verifica-se, por outro lado, que o referido autor modificou entendimento anterior, de que “ao contrário da 
obrigação tributária principal, sempre amarrada ao princípio da estrita legalidade, o dever instrumental, desde 
que não entre em conflito aberto com qualquer lei, pode encontrar seu fundamento imediato num ato 
administrativo”. Isto “desde que o legislador haja por bem deferir ao Executivo a faculdade de estabelecê-los, 
delimitando os casos em que esta pode, validamente, vir a ser exercida”. É necessário, assim, que “o legislador 
atribua à Administração tal competência”. CARRAZZA, Roque Antônio. O regulamento no direito tributário 
brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981, p. 43. 
12 “(...) a legislação a que se refere o artigo somente pode ser coleção de leis em sentido material e formal”. 
COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 58-4. 
13 MACHADO, Hugo de Brito. Obrigação tributária acessória e abuso do poder-dever de fiscalizar. In: Revista 
Dialética de Direito Tributário, n. 24, set., São Paulo: Dialética, 1997, p. 62-3. 
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Em que pese tais argumentos, melhor razão assiste a Mizabel Derzi14 para quem a 

previsão do CTN “não significa um rompimento com o princípio da legalidade”, e que 

percebe a relação entre a lei, o regulamento e as normas complementares como uma 

complementação em níveis, na qual a lei prevê os contornos básicos da obrigação acessória, e 

as demais fontes normativas cuidam da pormenorização para a sua fiel execução. 

Ela entende, ainda, que o artigo 96 respeita a hierarquia das fontes, em 

consonância com a Constituição Federal, e os artigos 98 e 100 observam o artigo 84, IV, que 

cuida da competência regulamentar. 

Dentro desse âmbito vertical de validade das normas tributárias, é que se destaca o 

caráter instrumental das obrigações acessórias, na medida em que, embora haja uma relação 

de independência entre essas duas espécies de obrigações tributárias previstas no CTN, 

aquelas só podem ser instituídas quando for indispensável para o cumprimento da obrigação 

principal, criando as condições necessárias à fiel execução da lei. É o exemplo do dever de 

prestar declaração de renda, sem o qual ficaria sem efetividade a obrigação de pagar o 

imposto de renda15. 

No Superior Tribunal de Justiça, despontam alguns acórdãos a respeito da 

legalidade de obrigações acessórias instituídas por meio da “legislação tributária”. Em um 

deles, julgou-se válida norma infralegal que exigiu informações selecionadas do ICM e, para 

cumpri-las, os comerciantes precisariam modificar seus equipamentos de emissão de notas 

                                                 
14 “O fato gerador da obrigação acessória também decorre de lei. A lei cria os deveres acessórios, em seus 
contornos básicos, e remete ao regulamento a pormenorização de tais deveres. Mas eles são e devem estar antes 
plasmados, modelados e informados na própria lei. Ao dizer o CTN que o fato gerado da obrigação acessória é 
qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou abstenção de ato que não configure 
obrigação principal (art. 115), não rompe com o princípio fundamental da legalidade, apenas reconhece que 
existe margem de discricionariedade para que, dentro dos limites da lei, o regulamento e demais atos 
administrativos normativos explicitem a própria lei, viabilizando a sua fiel execução. A expressão legislação 
tributária, definida pelo próprio CTN, no art. 96, aliás, nomeia em primeiro lugar a lei, como ato próprio do 
Poder Legislativo. A lei, assim, integra, com primazia o conceito de legislação tributária (art. 96 c/ art. 98), à 
qual se submetem os atos normativos do Executivo”. DERZI, Mizabel de Abreu Machado, em nota atualizadora 
a BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro, 11a ed., 11a tiragem, Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 
702, 709-10. 
15 MACHADO, Hugo de Brito. Fato gerador da obrigação acessória. In: Revista Dialética de Direito Tributário, 
n. 96, set., São Paulo: Dialética, 2003, p. 33. 
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fiscais. A Corte entendeu que a lei determinou a prestação de informações pelos sujeitos 

passivos do tributo, e que, por norma complementar, poderia o Fisco estabelecer a forma de 

cumprimento dessa exigência, inclusive de maneira mais onerosa16. 

Em outro, decidiu-se pela legalidade de portaria que exigiu o preenchimento, pelo 

contribuinte, de formulários de pedido de autorização e utilização de créditos de ICMS 

decorrentes da não-cumulatividade desse imposto17. No voto do relator, que conduziu os 

demais julgadores, entendeu-se que: 

“(...) a exigência de preenchimento, pelo contribuinte, de formulários de pedidos de 
autorização e utilização de créditos do ICMS é legal. Pode o Estado criar obrigação acessória, 
com o fim de exercer suas funções de controle e fiscalização, ainda que por mero ato 
administrativo, como é a portaria, já que o CTN se refere à "legislação tributária", e não à lei”. 

 
Em outro acórdão, em que se discutiu a legalidade da obrigação acessória de 

entrega de Declaração de Contribuições e Tributos Federais – DCTF, e da aplicação de 

penalidade imposta decorrente do seu atraso, concluiu-se que a instrução normativa apenas 

estabeleceu “os regramentos administrativos para a apresentação das DCTF´s”, que era 

prevista em lei (na verdade, decreto-lei). Portanto, não haveria, in casu, violação ao princípio 

da legalidade18. Este entendimento, posteriormente, foi unificado pela Primeira Seção do STJ, 

especializada em direito público19. 

Em caso diferente também em relação à DCTF, afastou-se instrução normativa da 

Secretaria da Receita Federal, que restringia o deferimento do Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica – CNPJ apenas às pessoas jurídicas regulares com suas obrigações acessórias, assim 

como dos integrantes dos seus quadros societários. Entendeu-se que o ato normativo 

                                                 
16 Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 8.254/RJ, Relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, 
Diário da Justiça de 29.11.99. 
17 Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 17940/MT, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, 
Diário da Justiça de 10.08.2004. 
18 Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial nº 507467/PR, Relator Ministro Luiz 
Primeira Turma, Diário da Justiça de 09.12.2003. 
19 Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 195046/GO, Relator Ministro Garcia Vieira, Primeira 
Seção, Diário da Justiça de 18.02.2002. 
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extrapolou os limites da lei a que visava regulamentar, e que não possuía previsão nesse 

sentido20. 

O Superior Tribunal de Justiça também possui jurisprudência em que afasta as 

restrições à utilização de benefício fiscal, previsto em lei por força do artigo 97 do Código 

Tributário Nacional, em razão de descumprimento de obrigações acessórias21. 

Em sentido oposto, no caso de importação de mercadorias, tendo em vista que o 

fato gerador do ICMS ocorre no momento do desembaraço aduaneiro, a jurisprudência do 

STF sedimentou o entendimento de que a prova da isenção ou não-incidência deste tributo 

(obrigação acessória) deve ser feita quando do desembaraço aduaneiro, caso contrário, exige-

se o seu recolhimento22. 

Os Tribunais Regionais Federais também possuem decisões acerca da matéria. O 

que se verifica, contudo, é que, embora haja um discurso quanto à vinculação das obrigações 

acessórias ao princípio da legalidade, não há uma uniformidade de decisões, que ora afastam a 

norma por inexistência de previsão legal, ora a consideram válida, em virtude da autorização 

para instituição de obrigações acessórias por meio da legislação tributária23. 

 
 

 

                                                 
20 Recurso Especial nº 529311/RS, Relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, Diário da Justiça de 
13.10.2003. 
21 Recurso Especial nº 636262/RS, Relator Ministro Luiz Fux, PRIMEIRA TURMA, Diário da Justiça de 
16.05.2005. 
22 Recurso Especial nº 437976 / RJ, Relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, Diário da Justiça de 
11.10.2004. 
23 Nesse sentido, convém verificar decisões díspares dos Tribunais Regionais Federais, nos seguintes acórdãos: 
TRF da 1a Região: Apelação em Mandado de Segurança nº 38000274707/MG, processo nº 199938000274707, 
Quarta Turma, DJ de 15/01/2002, p. 205, Relator Desembargador Federal Hilton Queiroz, decisão unânime; 
Apelação Cível nº 01231283/BA, processo nº 199501231283, Terceira Turma, DJ de 07/12/2000, p. 108, Relator 
Desembargador Federal Eustáquio Silveira, decisão unânime; TRF da 2a Região: Apelação em Mandado de 
Segurança nº 47670/ES, processo nº 200150010116450, Sexta Turma, DJ de 08/05/2003, Relator 
Desembargador Federal Sérgio Schwaiter, decisão unânime; TRF da 4a Região, Agravo de Instrumento nº 
134379/PR, processo nº 200304010100284, Primeira Turma, DJ de 02/07/2003, p. 463, Relator Desembargador 
Federal Luiz Carlos de Castro Lugon, decisão unânime; Remessa Ex Officio, processo nº 8904198224/PR, 
Primeira Turma, DJ de 21/03/1990, Relator Desembargador Federal Paim Falcão, decisão unânime; TRF da 5a 
Região: Agravo de Instrumento nº 43704/PE, processo nº 200205000176678, Quarta Turma, DJ de 04/02/2003, 
p. 933, Relator Desembargador Federal Edílson Nobre (convocado), decisão unânime. 



10. O controle dos regulamentos no direito brasileiro. 
 

 

A Constituição estabelece que os poderes da República são “independentes e 

harmônicos entre si”, em seu artigo 2o, razão pela qual possui regras delimitadoras das 

atribuições específicas de cada poder, de forma a evitar que haja usurpação de competências, 

bem como normas de fiscalização e controle1. 

Nesse sentido, o ordenamento jurídico impõe limites aos regulamentos (vide 

capítulo 4), que uma vez vulnerados, torna a competência regulamentar suscetível de controle, 

consoante as regras previstas no próprio sistema. Os regulamentos podem incorrer em algum 

ou simultaneamente em alguns dos seguintes vícios: (i) desrespeito aos princípios 

constitucionais; (ii) violação da hierarquia normativa, em razão da não submissão à 

Constituição e às leis; (iii) inobservância da reserva de lei; (iv) incompetência do órgão que o 

expediu; e (v) ausência de requisitos extrínsecos de validade2. 

Destarte, “para a verificação da legalidade, em cada caso, cumpre indagar se as 

leis tributárias e os atos administrativos editados para aplicá-las atendem aos preceitos 

constitucionais nos seus abrangentes aspectos de forma e conteúdo (substância)”3.  

Os regulamentos, na Constituição Federal de 1988, estão submetidos a triplo 

controle. Primeiro, o próprio Poder Executivo pode revogar os atos normativos por ele 

expedidos e editar outros no lugar daqueles, consoante seus próprios critérios de conveniência 

e oportunidade, ressalvado o respeito aos direitos adquiridos, coisa julgada e ato jurídico 

perfeito, ou anulá-los, quando manifestamente ilegais.  

                                                 
1 “São os freios e contrapesos que garantem a estabilidade do sistema, possibilitando que os Poderes funcionem 
com autonomia (vigiada) e independência (limitada), resultando harmônicos entre si”. VALADÃO, Marcos 
Aurélio Pereira. Sustação de atos do Poder Executivo pelo Congresso Nacional com base no artigo 49, inciso V, 
da Constituição de 1988. In: Revista de Informação Legislativa, Brasília, a. 38, n. 153, jan./mar., 2002, p. 288. 
2 MONTANER, Luis Coculluela. Manual de derecho administrativo. 7ª ed., v. I, Madri: Editorial Civitas, 1996, 
p. 130. 
3 NOGUEIRA, Alberto. Os limites da legalidade tributária no estado democrático de direito: fisco X 
contribuinte na arena jurídica: ataque e defesa. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 30. 
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Segundo, o Congresso Nacional possui o poder e dever constitucionais de sustar 

os atos normativos do Executivo, por meio de decreto legislativo (art. 49, V). Trata-se de uma 

inovação da Constituição Federal de 1988, embora regra semelhante tenha sido atribuída ao 

Senado Federal pelo artigo 91, inciso II da Constituição de 19344. 

Esse controle parlamentar não cuida de um direito violado no caso concreto, como 

é realizado pelo Poder Judiciário, mas de um controle político, a critério do Congresso 

Nacional. O decreto legislativo “susta” os efeitos do ato regulamentar, é dizer, suspende a 

eficácia do regulamento, mas não o revoga5. 

Ao Judiciário cabe o controle repressivo dos regulamentos, que deve exercer essa 

função contribuindo para definir e limitar a competência regulamentar em cada caso concreto, 

quando provocado no exercício jurisdicional de interpretação das leis ou no controle difuso da 

constitucionalidade dos regulamentos, ou ainda das normas em abstrato, no controle 

concentrado de constitucionalidade6. O controle judicial dos regulamentos encontra amparo 

no sistema jurídico vigente, no princípio da inafastabilidade da jurisdição, que está assentado 

no artigo 5º, inciso XXXV da Lei Maior. 

Não se trata de invasão de competência constitucional de um poder no outro, mas 

de instrumentos de controle entre os poderes, corolário da legalidade e da tripartição do poder 

estatal (checks and balances)7. 

                                                 
4 “Art 91 - Compete ao Senado Federal: 
   I – omissis; 
   II - examinar, em confronto com as respectivas leis, os regulamentos expedidos pelo Poder Executivo, e 
suspender a execução dos dispositivos ilegais”. 
5 MELLO, Vanessa Vieira de. Regime jurídico da competência regulamentar. São Paulo: Dialética, 2001, p. 
107; no mesmo sentido, VALADÃO, Marcos Aurélio Pereira. Sustação de atos do Poder Executivo pelo 
Congresso Nacional com base no artigo 49, inciso V, da Constituição de 1988. In: Revista de Informação 
Legislativa, Brasília, a. 38, n. 153, jan./mar., 2002, p. 290. 
6 Otto Bachof diz que, mesmo nos países dotados de separação de poderes, o controle do Executivo e do 
Legislativo por tribunais independentes não é, de modo algum, uma necessidade evidente. Reflexiones sobre la 
jurisdicción constitucional. Tradução León Cortiñas-Peláez. In: Boletin mexicano de derecho comparado. Nueva 
Serie. Año XIX, Número 57, Septiembre-Diciembre, Instituto de Investigaciones Jurídicas da Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1986, p. 837. 
7 MELLO, Vanessa Vieira de. Regime jurídico da competência regulamentar. São Paulo: Dialética, 2001, p. 
109. 



 188 

Ao lado disso, o artigo 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – 

ADCT determinou a revogação de todos os dispositivos legais que atribuíam ou delegavam 

ação normativa ao Poder Executivo, no prazo de cento e oitenta dias da promulgação da Lei 

Fundamental. A Constituição Federal de 1988 também suprimiu o odioso sistema de 

aprovação tácita ou ficta de lei de iniciativa do Poder Executivo em regime de urgência, por 

decurso de prazo, que existia no texto constitucional do período militar8. 

O princípio da legalidade também restou fortalecido em virtude da vedação de 

delegação de competência em matéria de reserva de lei complementar (artigo 68, § 1º), bem 

como o fato de ter retirado do Poder Executivo a competência privativa sobre a iniciativa das 

leis em matéria tributária9. 

Na teoria, portanto, há um perfeito esquema de controles interno e externo da 

Administração Pública.  Na realidade, contudo, há um tímido controle realizado pelo 

Congresso Nacional de sustar os atos que exorbitam da sua alçada, bem como do Poder 

Judiciário, notadamente o Supremo Tribunal Federal, que é demasiadamente tolerante quanto 

ao exercício irregular de competência normativa pelo Executivo. 

 

 

10.1. A auto-reserva judicial no direito tributário: as razões de Estado. 

 

 

O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário é assunto muito 

debatido na doutrina pós-Constituição de 1988, principalmente no que se refere à aplicação 

dos princípios constitucionais tributários, como estrita legalidade, capacidade contributiva, 

                                                 
8 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade legislativa do poder executivo. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000, p.125. 
9 MACHADO, Hugo de Brito. Os princípios jurídicos da tributação na Constituição de 1988. 4a ed. São Paulo: 
Dialética, 2001, p. 23. 
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vedação ao confisco etc. Alega-se que a aplicação desses princípios constitucionais pelo 

Poder Judiciário o levaria a se imiscuir na função típica do legislador10. 

Apesar disso, tanto a separação dos poderes quanto os demais princípios 

constitucionais estão no mesmo patamar hierárquico na Carta Fundamental, todos com igual 

importância.  Os limites constitucionais ao poder tributário, notadamente os princípios (e sem 

desmerecer as imunidades), por terem um caráter abstrato, indeterminado e elástico, tendem a 

prevalecer na sua função negativa, por meio da proteção jurisdicional, especialmente pela 

jurisprudência constitucional firmada pelo Supremo Tribunal Constitucional. Nesse sentido, 

“es más fácil decir aquello que se opone o vulnera los principios constitucionales que definir 

aquello que los cumple o realiza plenamente”11.  

A forma como os tribunais têm tratado várias questões, notadamente em matéria 

tributária, supostamente para respeitar a liberdade do legislador e do administrador, como 

estratégia de equilíbrio entre os poderes, leva à chamada auto-reserva judicial.  Esta 

representa a atitude do Poder Judiciário de sopesar mais as conseqüências das suas decisões 

do que conferir um conteúdo aos princípios constitucionais. 

Tem-se utilizado também a expressão “silêncio voluntário”12, como tradução de 

“self restraint”, locução oriunda dos países de língua inglesa. Todavia, trata-se de termo 

inapropriado para descrever esse fenômeno no Brasil, uma vez que, em virtude da proibição 

do non liquet, a autolimitação do Poder Judiciário em questões tributárias não pode resultar do 

silêncio, mas de um pronunciamento explícito em torno das matérias postas em julgamento, 

embora, não raro, omitindo seus principais fundamentos e motivos. 

                                                 
10 HORVATH, Estevão. O princípio do não-confisco no direito tributário. São Paulo: Dialética, 2002. p. 145-9. 
11 “É mais fácil dizer aquilo que se opõe ou vulnera os princípios constitucionais que definir aquilo que os 
cumpre ou realiza plenamente”. BEREIJO, Álvaro Rodríguez. Jurisprudencia constitucional y principios de la 
imposición. Garantías constitucionales del contribuyente. 2ª ed., coordenado por P. Kirchhof, Valencia: Tirant 
lo Blanch, 1999, p. 131. Tradução do Autor. 
12 MENDES, Gilmar Ferreira. Controle de Constitucionalidade: hermenêutica constitucional e revisão de fatos e 
prognoses legislativos pelo órgão judicial. In: Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ – Centro de Atualização 
Jurídica, v. 1., n. 3, 2001, disponível em http://www.direitopublico.com.br, acesso em 10 de dezembro de 2003. 
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As decisões sobre a constitucionalidade dos regulamentos são de incomensurável 

relevância no direito tributário. A interpretação que um tribunal dá a uma lei ou a um 

regulamento acerca da sua validade geralmente se aplica a um grande número de casos e, 

freqüentemente, seu alcance vai além do que se pode inicialmente prever ou planejar13. 

Na aplicação da lei e na interpretação constitucional, o juiz deve, sim, considerar a 

sua repercussão na realidade, e atender aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do 

bem comum nos termos do artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil14. Por isso, é 

natural que os tribunais superiores levem em consideração a repercussão política de suas 

decisões, as quais terão impacto sobre toda a Nação. É questionável, contudo, quando o 

aspecto político prevalece sobre o conteúdo jurídico da Constituição15. 

No Brasil – mas também em outros países16 –, o Supremo Tribunal Federal, a 

quem é dada a palavra final sobre questões relativas à tributação em face da Constituição 

Federal, somente para solucionar uma questão politicamente e de forma a não causar ao ente 

tributante um problema de difícil solução, tem realizado várias manobras interpretativas. 

Embora a Constituição Federal de 1988 contenha um extenso rol de princípios e 

normas visando a conferir maior segurança jurídica aos contribuintes, de forma a conter o 

poder de tributar do Estado, não raro, o STF cede às “razões do Estado” 17, ou seja, à 

necessidade arrecadatória do Fisco. 

                                                 
13 BACHOF, Otto. Reflexiones sobre la jurisdicción constitucional. Tradução de León Cortiñas-Peláez. In: 
Boletin mexicano de derecho comparado. Nueva Serie. Año XIX, Número 57, Septiembre-Diciembre, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas da Universidad Nacional Autónoma de México, 1986, p. 841. 
14 Lei de Introdução ao Código Civil. Decreto-lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. 
15 HORVATH, Estevão. O princípio do não-confisco no direito tributário. São Paulo: Dialética, 2002, p. 145-9. 
16 Victor Uckmar diz que “Infelizmente, a Corte Constitucional italiana, com o passar dos anos, às vezes frustrou 
tais funções fundamentais, ao menos em matéria tributária, fazendo prevalecer as “razões do Estado” 
(arrecadação) sobre a observância da Constituição”. Princípios comuns de direito constitucional tributário. 
Tradução de Marco Aurélio Greco. 2a. ed., São Paulo: Malheiros, 1999, 47-8. 
17 “(…) entende-se a razão de Estado como a teoria que pode ser invocada por governantes para justificar suas 
atuações ilegais ou inconstitucionais, ou seja, é o princípio segundo o qual toda e qualquer consideração pessoal, 
moral e ética deve estar subordinada à conservação e salvação do Estado”. MACÊDO, Manoel Moacir Costa. As 
alegadas razões do Estado. In: Revista de Informação Legislativa, a. 38, n. 153, jan./mar, Senado Federal: 
Brasília, 2002, p. 274. 
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Diferentemente, o legislador e o administrador devem ser politicamente 

comprometidos com determinados interesses e ideais. Por essa razão, tenderão a se afastar de 

critérios jurídicos objetivos toda vez que estes se oponham à realização de seus fins políticos. 

O compromisso político pode torná-los, inclusive, “juridicamente cegos”18. 

Cumpre ao Poder Judiciário, em contrapartida, afastar os vícios de ilegalidade e 

inconstitucionalidade perpetrados por esses poderes, mas não assumir como aqueles quaisquer 

compromissos políticos19. 

A Constituição não traz critérios absolutamente objetivos e desprovidos de 

conteúdo axiológico para a limitação dos regulamentos em matéria tributária. Os preceitos 

normativos e princípios aplicáveis à matéria não são capazes de determinar uma forma 

unívoca de interpretação e aplicação das leis e regulamentos. Muitas vezes, não é possível 

decidir se um ponto de vista é verdadeiro ou falso, correto ou equivocado, mas posições 

igualmente defensáveis. 

Nesse contexto, teme-se que o abuso de poder do legislador e do administrador 

que se pretende combater pelo controle exercido pelo Poder Judiciário seja substituído por um 

perigo maior, que é a conversão do controlador da Constituição e das leis por um “dono” das 

normas, outrora denominado de “governo dos juízes”20. 

Argumenta-se que a decisão sobre a compatibilidade ou incompatibilidade das leis 

e dos atos administrativos em relação à Carta Constitucional leva a valoração política do 

tribunal acima da dos parlamentares e administradores. 

                                                 
18 BACHOF, Otto. Reflexiones sobre la jurisdicción constitucional. Tradução de León Cortiñas-Peláez. In: 
Boletin mexicano de derecho comparado. Nueva Serie. Año XIX, Número 57, Septiembre-Diciembre, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas da Universidad Nacional Autónoma de México, 1986, p. 840. 
19 “Assim, questionamos, neste trabalho, até que ponto o Poder Judiciário não pode analisar o sentido político da 
competência regulamentar, tendo em vista a moralidade do regulamento, a razoabilidade e a proporcionalidade 
que nortearam sua edição, bem como a manutenção da segurança jurídica”. MELLO, Vanessa Vieira de. Regime 
jurídico da competência regulamentar. São Paulo: Dialética, 2001, p. 112. 
20 BACHOF, Otto. Idem, p. 842. 
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Indubitavelmente, há uma certa tensão entre direito e política nas decisões 

judiciais que envolvem a validade ou invalidade de uma lei ou de um decreto21. A 

preocupação de superdimensionamento do Poder Judiciário é inerente a todo sistema que 

comporta a separação dos poderes e o controle judicial dos atos administrativos. 

Os argumentos expostos são, na verdade, utilizados para enfraquecer o Poder 

Judiciário, induzindo a auto-reserva judicial. No caso brasileiro, percebe-se que, 

historicamente, os tribunais, e o seu representante máximo, o Supremo Tribunal Federal, 

sempre se pautaram pelo conservadorismo. Trata-se de uma estratégia de legitimação do 

sistema e de conformação dos poderes dentro do Estado. 

O perigo inverso da autolimitação é que, quando a mais alta Corte do país não se 

arvora na sua função de guardiã da Constituição, finda-se por admitir que tanto o legislador 

como o administrador proponham irrestritamente as formas de tributação, ao alvedrio dos 

direitos do contribuinte e da própria limitação constitucional ao poder de tributar arquitetada 

pelo constituinte originário. 

A auto-reserva judicial não pode ser demonstrada exaustivamente, como uma 

regra geral, mas pode ser percebida em alguns fatores. O primeiro é o argumento da 

presunção de constitucionalidade das leis e da legalidade dos atos administrativos. Nesse 

caso, a interpretação desses atos normativos será sempre de forma a garantir a sua validade, 

principalmente quando eles permitem mais de uma maneira de interpretar. 

Segundo, o Poder Judiciário não deve, em princípio, controlar os fins políticos do 

legislador ou avaliar o juízo de conveniência e oportunidade do administrador. Significa que 

não cabe ao juiz corrigir os “erros” políticos ou os prognósticos do parlamentar ou do 

                                                 
21 Otto Bachof, membro Tribunal Constitucional de Baden-Württemberg, na Alemanha, reconhece que o juiz 
recorre a valorações políticas, que são sempre subjetivas. Porém, ele afirma que há uma tendência das Cortes 
Constitucionais de respeitar o legislador e não se apoderar da Constituição. Cf. Reflexiones sobre la jurisdicción 
constitucional. Tradução de León Cortiñas-Peláez. In: Boletin mexicano de derecho comparado. Nueva Serie. 
Año XIX, Número 57, Septiembre-Diciembre, Instituto de Investigaciones Jurídicas da Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1986, p. 843-5. 
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administrador. Porém, sabe-se que os tribunais não fazem mera apreciação da norma inferior 

em face da norma superior, entrando nas questões fáticas e se debruçando sobre a realidade 

em que a decisão irá irradiar seus efeitos, o que inclui a sua percepção política acerca das leis 

e regulamentos22. 

E em terceiro lugar está o problema da fundamentação das decisões. Em geral, 

sempre que o aspecto político ou econômico é determinante, a decisão não é adequadamente 

fundamentada, de forma a encobrir a sua real motivação. Salvo nos casos de suspensão de 

segurança ou de liminar previstos em leis específicas, que autorizam o Presidente dos 

tribunais a suspender a decisão de um órgão judicial inferior por motivos de relevante receio 

de grave lesão à economia, à saúde ou à ordem pública, não se encontra nas decisões 

expressamente a preocupação dos juízes com a repercussão econômica dos julgados. 

 

 

10.2. Inconstitucionalidade reflexa ou indireta e questão constitucional prejudicial: 

estratégias para limitar o controle dos regulamentos tributários pelo STF e STJ. 

 

 

A Constituição Federal de 1988 criou o Superior Tribunal de Justiça para julgar 

em última ou única instância as causas envolvendo o ordenamento jurídico federal, função 

esta que foi retirada do Supremo Tribunal Federal, ao qual ficou com a função precípua de 

Corte de Constitucionalidade. 

Em teoria, ambas as Cortes passaram a exercer o controle judicial sobre a 

competência regulamentar do Poder Executivo, já que o regulamento pode ferir princípios e 

regras constitucionais, como o da estrita legalidade (artigo 150, II, CF/88), e também a 

                                                 
22 MENDES, Gilmar Ferreira. Controle de Constitucionalidade: hermenêutica constitucional e revisão de fatos e 
prognoses legislativos pelo órgão judicial. In: Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ – Centro de Atualização 
Jurídica, v. 1., n. 3, 2001, disponível em http://www.direitopublico.com.br, acesso em 10 de dezembro de 2003. 
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própria lei a que visa regulamentar. Nesse sentido, em virtude do caráter analítico da 

Constituição Federal de 1988, notadamente na seara tributária, e do extenso rol de direitos e 

garantias individuais, ao STF caberia a apreciação da constitucionalidade dos regulamentos23. 

Desta forma, assim como o controle de constitucionalidade das leis ficou 

assegurado na Constituição Federal de 1988, esta também consagrou o controle jurisdicional 

da legalidade dos atos infralegais de forma a assegurar a conformidade da lei à Constituição e 

a fidelidade do regulamento à lei24. Isto porque a ilegalidade de um regulamento tem um 

excepcional efeito multiplicador de ilegalidades através dos múltiplos atos de aplicação no 

caso concreto25. 

No entanto, o STF adotou a doutrina kelseniana da inconstitucionalidade direta e 

indireta para limitar o controle dos regulamentos. Trata-se da tese de ofensa direta à 

Constituição Federal, e a inadmissão de violação indireta, reflexa ou oblíqua. Em última 

análise, esta orientação representa uma tática para que a Corte Suprema possa “escolher” as 

causas que interessa julgar a esse respeito.26. 

Haverá a via reflexa quando a verificação da ofensa à norma constitucional 

depender do reexame da norma infraconstitucional aplicável à matéria, ou melhor, quando, 

para demonstrar a violação à Constituição seja necessário provar a ofensa às leis27. 

A partir da formulação teórica da ofensa reflexa ou oblíqua, o Pretório Excelso 

tem negado trânsito a várias ações e recursos, ao argumento de que, não havendo confronto 

                                                 
23 “Disso resulta diretamente, pelo menos no que concerne aos direitos individuais, que a ilegalidade de um 
regulamento equivale a uma inconstitucionalidade, porque a legalidade das normas secundárias expressa 
princípio do Direito Constitucional objetivo. Entendimento contrário levaria a uma completa ruptura com a 
necessária vinculação da administração à Constituição, uma vez que ela poderia editar qualquer ato 
regulamentar, ainda que em contradição com os direitos individuais, sem observância do princípio da reserva 
legal. (...) A contrariedade à lei representa sempre um caso de ofensa a direito individual”. MENDES, Gilmar 
Ferreira. O Poder Executivo e o Poder Legislativo no controle de constitucionalidade. In: Revista de Informação 
Legislativa, Brasília, ª 34, n. 134, abr./jun., 1997, p. 15-6. 
24 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 2a ed., 3a tiragem, atualizada por Rosolea Folgosi. São Paulo: 
Malheiros, 2004, p.126. 
25 ENTERRIA, Eduardo Garcia. Legislación delegada, potestad reglamentaria y control judicial. 3ª ed. Madri: 
Editorial Civitas, 1998, p. 66. 
26 ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 274. 
27 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 12a ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 474. 
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direto com a Carta da República, não cabe o controle de constitucionalidade dos regulamentos 

por essa Corte Maior, seja pela via direta e abstrata, seja pela difusa e concreta28. A esse 

respeito, cumpre observar o trecho da seguinte decisão, abaixo transcrita: 

O eventual extravasamento, pelo ato regulamentar, dos limites a que 
materialmente deve estar adstrito poderá configurar insubordinação executiva aos 
comandos da lei. Mesmo que, a partir desse vício jurídico, se possa vislumbrar, num 
desdobramento ulterior, uma potencial violação da carta Magna, ainda assim estar-
se-á em face de uma situação de inconstitucionalidade reflexa ou obliqua, cuja 
apreciação não se revela possível em sede jurisdicional (...)29. 

 
A ofensa é considerada indireta e reflexa quando operada contra o Código 

Tributário Nacional, e mesmo que normas constitucionais também restem violadas30. Nesse 

sentido, se um decreto extrapola os limites da lei regulamentada, incorre em ilegalidade e, 

portanto, em inconstitucionalidade reflexa, e não ensejará, em regra, o controle de 

constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal31. 

No entanto, não havendo lei anterior a que o ato normativo vise regulamentar, 

estar-se-á diante de regulamento autônomo, e o STF entende que há uma exorbitância do 

poder regulamentar e, por via de conseqüência, invasão da esfera de competência do 

legislador ordinário. Nesses casos, caberá o controle pela Corte Maior32. 

É importante destacar que a possibilidade de submissão de regulamentos ao 

controle de constitucionalidade não é um problema exclusivo do Brasil, dado que, em muitos 

                                                 
28 Nesse sentido, vide Recurso Extraordinário nº 115.163 STF, Segunda Turma, Relator Ministro Carlos Velloso, 
DJ de 17.11.95; nesse mesmo sentido, vide também: ADIN nº 1612-1, Relator Ministro Celso de Mello, DJ de 
15.03.1991, decisão unânime; ADIN nº 5316, Relator Ministro Celso de Mello, DJ de 03.04.1992, decisão 
unânime; Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 133.776, Segunda Turma, Relator Ministro Maurício 
Corrêa, DJ de 22.09.95. 
29 ADIN MC nº 996, Tribunal Pleno, Relator Ministro Celso de Mello, DJ de 06.05.94.  
30 ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 274. Vide as seguintes 
decisões: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 157.177, Segunda Turma, Relator Ministro Maurício 
Corrêa, DJ de 36.04.97; Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 158.314, Primeira Turma, 
Relator Ministro Celso de Mello, DJ de 16.04.93. 
31 “Discordamos do Egrégio Supremo Tribunal Federal, na medida em que a ofensa do ato regulamentar à lei 
também configura uma inconstitucionalidade direta. Se a Carta Magna foi explícita ao prever somente os 
regulamentos de execução, qualquer regulamento autônomo já constitui, por si só, uma inconstitucionalidade”. 
MELLO, Vanessa Vieira de. Regime jurídico da competência regulamentar. São Paulo: Dialética, 2001, p. 78. 
32 É o exemplo da ADIN nº 1.823-1, Relator Ministro Ilmar Galvão, DJ de 16.10.1998, em que se discutia a 
Portaria nº 113, de 25.09.97, do IBAMA, que instituiu taxa sem lei que o autorizasse. De maneira análoga, a 
ADIN nº 2.247-4, Relator Ministro Ilmar Galvão, DJ de 10.11.2000, que julgou inconstitucional a Portaria nº 62, 
de 20.03.2000, do Ministério do Meio Ambiente, que instituiu sem lei anterior taxa para inspeções de 
importações e exportações da indústria pesqueira. 
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países, a afronta à Constituição é considerada apenas mediata, uma vez que há primeiro a 

violação direta à lei, sendo o caso de ilegalidade. Na Itália, a Corte Constitucional excluiu do 

seu âmbito de competência o controle dos regulamentos, bastando o nomen iuris de decreto 

regulamentar. E na Espanha também o controle dos regulamentos cabe aos tribunais 

ordinários33. 

A teoria da ofensa frontal, indireta, reflexa ou oblíqua conduz a limitações e 

dificuldades na concretização legislativa dos princípios constitucionais, notadamente o da 

legalidade, e na delimitação da competência regulamentar34. Ademais, a ausência de controle 

de constitucionalidade dos regulamentos “pode levar a uma desvalorização do postulado da 

supremacia da lei e da reserva legal. Outrossim, a falta de controle judicial, nesses casos, pode 

flexibilizar excessivamente o princípio da divisão dos poderes”35. 

A contrario sensu, o Superior Tribunal de Justiça, em várias oportunidades, tem 

deixado de apreciar a legalidade dos regulamentos, recusando a aplicação do artigo 97 do 

Código Tributário Nacional, sob o argumento de que este seria mera repetição do artigo 150, 

inciso I da Constituição Federal de 1988, e que, portanto, a matéria constitucional seria 

prejudicial. Nesse sentido, a ementa abaixo reflete a posição restritiva do STJ36: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRÉDITOS 
PRESUMIDOS DO IPI. LEI Nº 9.363/96, PORTARIA Nº 38/97 E IN Nº 23/97 DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA. ACÓRDÃO QUE EXPÔS FUNDAMENTAÇÃO 
COM BASE NA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a análise da 
violação do art. 97 do CTN é inviável pela via do recurso especial, uma vez 
considerando que o citado artigo é mera repetição do art. 150, I, da CF/88. 
2. Agravo regimental improvido”. 

 

Nesse sentido, o controle dos regulamentos, não apenas em matéria tributária, 

corre o grave risco de não existir, seja pela negativa de jurisdição do STJ, com fundamento na 

                                                 
33 TREMPS, Pablo Pérez. Tribunal constitucional y poder judicial. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
1985, p. 163-167. 
34 ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 278. 
35 MENDES, Gilmar Ferreira. O Poder Executivo e o Poder Legislativo no controle de constitucionalidade. In: 
Revista de Informação Legislativa, Brasília, ª 34, n. 134, abr./jun., 1997, p. 16. 
36 Agravo Regimental no Recurso Especial nº 380.509/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, 
publicado no Diário da Justiça de 30.09.2004, decisão unânime. 
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matéria constitucional subjacente, seja pelo STF, com base na alegação de 

inconstitucionalidade reflexa ou oblíqua37. 

Assim, a proximidade e até a confusão entre a questão constitucional e a legal, na 

relação entre lei e regulamento, recomenda que não se afaste o controle da competência 

regulamentar do Supremo Tribunal Federal38. Em nome da unidade da Constituição Federal, e 

da necessidade de uniformidade da sua interpretação, convém não restringir o controle de 

constitucionalidade, ainda mais quando se considera que inúmeras normas são declaradas 

inconstitucionais por juízes e tribunais ordinários, que depois são reconhecidas como 

legítimas pela Corte Maior, ou vice-versa. 

 

 

10.3. A auto-reserva do Supremo Tribunal Federal em face da competência 

regulamentar tributária. 

 

 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é oscilante no que pese o controle 

judicial da competência regulamentar. Não raro, aspectos políticos e econômicos se tornam 

relevantes quando da apreciação dos regulamentos e da delegação legislativa, ainda que eles 

não sejam revelados, no corpo da decisão. 

Em três casos referentes à competência regulamentar, é possível evidenciar uma 

auto-reserva do STF, nos quais argumentos político-econômicos triunfaram sobre os jurídicos. 

                                                 
37 “A rigor, tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Supremo Tribunal Federal, recusando a prestação 
jurisdicional que lhes é suplicada, estão amesquinhando a garantia constitucional de jurisdição. As explicações 
doutrinária para tais recusas são, na maioria dos casos, meramente retóricas, pois elas não passam de tentativas 
de reduzir a enorme carga de trabalho que pesa sobre aqueles tribunais. Tentativas inúteis, aliás, porque 
terminam gerando novos recursos, ou novas ações, e assim produzindo efeito contrário ao que possivelmente é 
pretendido”. MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao código tributário nacional. V. II, São Paulo: Atlas, 
2004, p. 86. 
38 MENDES, Gilmar Ferreira. O Poder Executivo e o Poder Legislativo no controle de constitucionalidade. In: 
Revista de Informação Legislativa, Brasília, ª 34, n. 134, abr./jun., 1997, p. 16. 
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A decisão de que a previsão de índices de correção monetária e a definição do 

vencimento da obrigação tributária por decreto regulamentar não está compreendida no 

campo da reserva da lei e, portanto, não representa ofensa ao princípio da legalidade (vide 

capítulo 4), é o primeiro exemplo clássico da auto-reserva do Pretório Excelso39.  

Em seu voto, o Ministro Ilmar Galvão deixa transparecer a sua preocupação com a 

repercussão do julgado, na medida em que vários outros dispositivos seriam considerados 

inconstitucionais, comprometendo o próprio tributo em si. Senão, veja-se: 

Registre-se, por derradeiro, que entendimento em sentido contrário 
conduziria à inconstitucionalidade não apenas do art. 109 e do decreto que lhe deu 
cumprimento, mas por igual dos demais textos acima transcritos, onde o legislador 
paulista também remeteu ao Chefe do Poder Executivo o mister de fixar “as épocas 
próprias” para as diversas hipóteses de apuração do crédito tributário e para 
incidência da correção monetária, vício de que, de resto, estariam a padecer os atos 
normativos que, em seu cumprimento houvessem sido baixados pelo Chefe do Poder 
Executivo paulista. 

 
Há também a curiosa decisão da Corte que declarou constitucional a Portaria nº 

8/91 do Departamento de Comércio Exterior – DECEX, o qual vedou a importação de 

veículos usados no Brasil, sem lei anterior40. O fundamento utilizado no acórdão foi o artigo 

237 da CF, que estabelece que “a fiscalização e o controle do comércio exterior, essenciais à 

defesa dos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda”. 

Nesse sentido, invocou-se a atribuição constitucional do Ministério da Fazenda de 

fiscalizar e controlar o comércio exterior, e a sua função essencial de defesa dos interesses 

fazendários nacionais, não obstante a inexistência de lei anterior nesse sentido. A preocupação 

da Corte, conforme restou clarividente no acórdão, é em relação ao controle do comércio 

exterior e à proteção do mercado interno. 

Ao lado disso, lançou-se mão também da analogia relativamente ao caráter 

extrafiscal do imposto de importação como “instrumento de proteção da indústria nacional”, e 

                                                 
39 Recurso Extraordinário nº 172.394-7, Relator para acórdão Ministro Ilmar Galvão, DJ de 15.09.95, decisão 
por maioria de votos. Decisão similar foi proferida no Recurso Extraordinário nº 154.273-0, Relator para acórdão 
Ministro Ilmar Galvão, DJ de 14.06.96, decisão por maioria de votos. 
40 Recurso Extraordinário nº 199619-6, Relator Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 07.02.97, 
decisão unânime. 
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que comporta exceção ao princípio da estrita legalidade, para justificar a validade da portaria 

sem lei anterior, e extraindo seu fundamento de validade diretamente do texto constitucional. 

E por fim, cumpre observar que mesmo a distinção entre ofensa direta e indireta à 

Constituição Federal, utilizada como estratégia pelo STF para negar conhecimento ao controle 

de constitucionalidade, é afastado quando outros interesses extra-jurídicos estão envolvidos. 

Ao julgar o Decreto nº 2.736, de 05.12.1996, do Estado do Paraná, entendeu a Corte Maior 

que, embora este fosse regulamento da Lei nº 11.580, de 14.11.1996, seria admitida o controle 

direto e abstrato, sob o argumento de que ele desfrutaria de certa autonomia em relação à lei41. 

Acontece que o verdadeiro motivo para a apreciação da matéria tem natureza 

política, atinente à chamada “Guerra Fiscal” do ICMS, no caso, entre os Estados do Paraná e 

São Paulo, consoante se infere do trecho abaixo transcrito do voto do Ministro Relator: 

5.6. Naturalmente, para admitir a A.D.I., em situações como as referidas, 
há de ter partido o Tribunal da consideração, não só de que certas normas dos 
Regulamentos de ICMS, nos Estados, nem sempre são estritamente regulamentares 
de Lei, mas, também, de que tais Regulamentos têm sido ultimamente utilizados 
como armas na chamada “guerra fiscal”, que precisa ser coibida, com maior eficácia, 
no controle concentrado de constitucionalidade, e não apenas pelo sistema difuso, 
que com suas várias instâncias jurisdicionais, provoca grandes demoras e prejuízos, 
não só para os contribuintes, quanto para o Poder Público. 

6. E é compreensível alguma demora na propositura, pois só ultimamente os 
Governadores dos Estados puderam verificar a extensão da “guerra fiscal” e têm 
ajuizado várias Ações Diretas de Constitucionalidade, para combatê-la. 

 
A decisão, então, foi expressamente motivada pelo fim político de manter a 

unidade entre os Estados da Federação e dirimir o problema da “Guerra Fiscal”, ainda que 

para isso tenha sido necessário afastar a regra sedimentada no próprio STF para limitar o 

controle de constitucionalidade dos decretos regulamentares. 

 

 

 

 

                                                 
41 ADIN nº 2.155-9, Relator Ministro Sydney Sanches, DJ de 01.06.2001, decisão unânime. 



Conclusões 

 

 

1. O princípio constitucional da legalidade deve ser visualizado dentro do contexto 

histórico e constitucional em que está inserido, evitando-se dogmas doutrinários e barreiras 

intransponíveis. Em face da crise da lei e da expansão do papel intervencionista do Estado na 

ordem econômica e social, há uma tendência inquestionável, em todos os Estados de Direito, 

de repartição da função normativa entre os poderes Legislativo e Executivo. 

2. As fórmulas de desconstitucionalização, deslegalização ou delegificação, e 

desregulamentação utilizadas em vários sistemas jurídicos são um sinal do crescente 

desprestígio da lei, em face das exigências políticas e econômicas de velocidade, imediatismo 

e flexibilidade das normas jurídicas. No direito tributário, esse novo paradigma da relação 

entre a lei e outras fontes normativas ainda encontra obstáculos, diante da tradicional 

superproteção à liberdade e à propriedade. 

3. O sistema jurídico brasileiro ainda guarda o princípio da legalidade como diretriz 

fundamental e, embora seja o Poder Executivo dotado de competência normativa, inclusive 

com força de lei (medidas-provisórias), há restrições à expedição de regulamentos e às 

delegações legislativas a normas infralegais. 

4. A relação entre a lei e o regulamento, no direito brasileiro, é baseada nas idéias de 

legalidade, separação dos poderes, hierarquia das normas, reserva legal, prevalência ou 

primazia da lei, e na vinculação ou subordinação do regulamento à lei. No entanto, a 

competência regulamentar em matéria tributária é amplamente exercida, sendo difícil, a 

delimitação, a priori, do seu alcance, extensão e conteúdo. 

5. O princípio da legalidade não perdeu o seu valor enquanto limite e diretriz do sistema 

jurídico brasileiro, e compreender e explicar esse postulado é um grande desafio, que deve 



 201 

conjugar o estudo do direito positivo, da doutrina e da jurisprudência, sobretudo a 

constitucional, sobre o assunto. 

6. O mergulho na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal 

Federal é fundamental para entender as relações entre a lei e o regulamento, diante da 

relevância que essas Cortes têm na concretização do princípio da legalidade e a delimitação 

da competência regulamentar. Isto ocorre porque o STJ e o STF não se limitam a julgar casos 

individuais, mas cuidam de uniformizar a interpretação das leis e da Constituição. 

7. A pesquisa da doutrina e da jurisprudência brasileira sobre a relação lei-regulamento 

traz um dado curioso e ao mesmo tempo preocupante: a utilização indiscriminada (intencional 

ou não) de modelos estrangeiros como argumento de fundamentação teórica de teses jurídicas 

e decisões judiciais, sem, contudo, atentar para as peculiaridades dos diversos sistemas e as 

enormes diferenças que os separam. 

8. O Supremo Tribunal Federal, na qualidade de órgão incumbido de julgar, em única 

ou última instância, questões constitucionais, inclusive sobre o princípio da legalidade e o 

exercício pelo Poder Executivo da competência regulamentar, em várias oportunidades, 

apoiou seus julgados em doutrina e precedentes jurisprudenciais de outros países. Dentre as 

fontes utilizadas, destacam-se, na doutrina, o autor português J. J. Gomes Canotilho1 e, na 

jurisprudência, decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos da América. 

9. A partir da experiência estrangeira, o Supremo Tribunal Federal tem 

flexibilizado o princípio da legalidade para ampliar os limites normativos da competência 

regulamentar, sendo possível, nesse caso, falar em uma “administrativização” do direito 

tributário. As estratégias utilizadas são o reconhecimento de uma reserva relativa de lei em 

matéria tributária e a possibilidade de delegações legislativas. 

                                                 
1 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 3a ed. Coimbra: 
Almedina, 1999, p. 927. 
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10. Na tipologia das delegações legislativas proposta no presente trabalho, como 

forma de classificar e explicar a competência regulamentar no direito brasileiro, há duas 

ordens de delegações: a direta, que engloba a delegação remissiva ou remissão, e a 

deslegalização; e a indireta ou oblíqua, que se apóia na própria linguagem do direito para 

admitir a integração normativa pelo Poder Executivo, diante de cláusulas gerais, conceitos 

indeterminados e normas legais em branco. 

11. A discricionariedade administrativa é nota característica da competência 

regulamentar. O regulamento tem a função de reduzir as opções de aplicação da lei pela 

Administração Pública, fixando as condições da sua execução, para assegurar o princípio da 

isonomia. O texto constitucional limita os juízos discricionários (princípio da legalidade, 

reserva legal, tipicidade, etc), a lei regulada também contém parâmetros redutores do seu 

exercício, assim como o próprio regulamento funciona como uma autolimitação da 

discricionariedade. Esta será inconstitucional e ilegal, quando dela resulte prejuízo aos 

particulares, por limitar direitos ou impor obrigações inexistentes na norma legal. 

12. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a compatibilidade ou submissão do 

regulamento à lei não se preocupa apenas com os aspectos formais e materiais de validade, 

mas também e, não raro, acima das considerações jurídicas, com critérios políticos e 

econômicos, sob um contexto de governabilidade. Destarte, não é possível identificar 

parâmetros e limites seguros da competência regulamentar, em matéria tributária, a partir da 

jurisprudência do Pretório Excelso. 

13. A investigação dos julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior 

Tribunal de Justiça servem para demonstrar, em algumas hipóteses, o casuísmo e o desapego, 

por essas Cortes maiores, à coerência de sua própria jurisprudência. 
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14. O princípio da legalidade e a competência regulamentar, assim, não podem ser 

equacionadas matematicamente, devendo-se reconhecer que os seus contornos dependem, em 

cada caso, de uma série determinável ou não de fatores dogmáticos e extradogmáticos. 

15. Em matéria tributária, não há uma fórmula prévia, abstrata e geral, definindo 

quais os elementos do aspecto da hipótese de incidência devem ser veiculados por lei ou são 

excluídos da competência regulamentar. Em princípio, a legalidade tributária, que 

compreende a reserva absoluta de lei e a tipicidade, deveria vedar qualquer intromissão do 

regulamento na determinação do tributo, da penalidade tributária e da obrigação acessória. 

16. A norma regulamentar, embora retire o seu fundamento de validade do texto 

constitucional, deve obediência tanto à Constituição, quanto à lei a que visa regulamentar. 

Não se questiona aqui o fato de o regulamento inovar na ordem jurídica, visto que ele não se 

limita ou pode ficar restrito a repetir a letra da lei, sob pena de inutilidade. Antes se reconhece 

o caráter inovador e criador de direito dos regulamentos. A questão que deve ser posta, então, 

é sobre os limites e a extensão da competência regulamentar. 

17. Ao se deparar com um regulamento, é preciso verificar, dentre outros 

aspectos, (i) se ele afronta princípios constitucionais tributários, (ii) se há lei que o antecede, 

(iii) se ele importa em criação ou majoração de tributo, e (iv) se a norma regulamentar 

modifica, extingue ou restringe direitos dos contribuintes. 

18. O controle dos regulamentos, no Brasil, importa em uma dupla ordem de 

competências, a do Superior Tribunal de Justiça, que deve analisar a relação de adequação do 

regulamento à lei, e do Supremo Tribunal Federal, quanto à constitucionalidade do exercício 

do poder regulamentar. São dois planos distintos de legalidade. No entanto, os tribunais 

superiores adotaram estratégias para limitar o conhecimento de lides que envolvam a validade 

de regulamentos. 
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19. O Supremo Tribunal Federal se utiliza da teoria da questão constitucional por 

via reflexa ou indireta, para afastar o conhecimento da matéria, sob o argumento de que, para 

afrontar o texto constitucional, o regulamento teria que ferir disposição legal. Dessa forma, 

apenas em casos de relevante interesse é que o Supremo Tribunal Federal submete o 

regulamento a sua apreciação. 

20. O Superior Tribunal de Justiça também tem restringido o conhecimento de 

regulamentos alegados ilegais, sob o argumento de que o artigo 97 do Código Tributário 

Nacional seria mera repetição do princípio da legalidade tributária previsto no artigo 150, 

inciso I da Constituição Federal de 1988, caso em que haveria questão constitucional 

prejudicial. Diante disso, corre-se o sério risco de que os tribunais superiores deixem, em 

algum momento, de decidir em última ou única instância a validade dos regulamentos. 

21. Na verdade, verifica-se que a subordinação da Administração Pública à lei é 

fictícia ou ilusória, sendo a vinculação do regulamento à legalidade imperfeita e incompleta. 

Há, assim um mito ou dogma da lei, repetido de forma mecânica, que encoberta um discurso 

tradicional e ultrapassado do princípio da legalidade. 

22. O modelo da legalidade tributária que efetivamente se aplica ao ordenamento 

jurídico brasileiro, principalmente diante da jurisprudência dos tribunais superiores, 

certamente, não reflete à concepção original na qual foi formulada. Na verdade, o princípio da 

legalidade cumpre o papel de argumento flexível de controle pelo Poder Judiciário, como base 

de suas decisões sobre os limites da competência regulamentar em matéria tributária. 
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