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Princípio da Legalidade 

 Origens 

 Magna Charta – 1215 D.C. 

 “No taxation without  

      representation” 

 Edito de Paris – 614 D.C. 

 Exactio inaudita 



Princípio da Legalidade 

CRFB, Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas 

ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios: 

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 

 

CRFB, Art. 5º. II – “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa senão em virtude de lei;” 



Princípio da Legalidade 

Medida provisória (MP) pode instituir tributo?  

Representatividade – autoimposição  

"Legitimidade, ao primeiro exame, da instituição de tributos por 

Medida Provisória com força de lei, e, ainda, do cometimento da 

fiscalização de contribuições previdenciárias à Secretaria da 

Receita Federal." (ADI 1.417-MC, Rel. Min. Octavio Gallotti, DJ 

24/05/96) 



Princípio da Legalidade 

(EC 32/2001) CRFB, Art. 62: 

§ 1º. É vedada a edição de Medida Provisória sobre matérias: 

III - reservada a lei complementar; 

§ 2º MP que implique instituição ou majoração de impostos, 

exceto os previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só 

produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido 

convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. 



Princípio da Legalidade 

Subprincípios da legalidade  

I. Superlegalidade 

II. Reserva de Lei 

III.Tipicidade Tributária 



Princípio da Legalidade 

Subprincípios da legalidade  

 Superlegalidade: indica estar a lei formal vinculada às 
normas superiores da Constituição Federal. 

 

 Reserva da lei: indica que só a lei formal pode exigir ou 
aumentar tributo. Ou seja, por este subprincípio, a legalidade 
tributária além de necessitar de um comando abstrato, 
impessoal e geral(reserva de lei material), necessita que o 
comando seja formulado por órgão titular de função 
legiferante; 



Princípio da Legalidade 

Subprincípios da legalidade  

 

 Tipicidade tributária determina que a lei deverá versar 
sobre todos os aspectos típicos do tributo, como o fato cuja 
ocorrência fará surgir o dever de pagar o tributo, estabelecer 
a base de cálculo; prever a alíquota; além de indicar o sujeito 
passivo da obrigação tributária.  

• Pode ser: 

• Aberta 

• Fechada 


