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Supremo Tribunal Federal – CPMF 
EC 42/2003 – Constitucionalidade da 
manutenção da alíquota de 0,38% no 
1º trimestre de 2004 Data 26/06/2009 
 
 
O Órgão Plenário do Supremo Tribunal Federal considerou, na tarde dessa quinta-
feira, 26/06/09, legítima a cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação 
Financeira (CPMF) à alíquota de 0,38% entre os dias 01/01/04 e 31/03/04. 
 
Discutia-se, no caso julgado, se as modificações instituídas no tributo pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 31/12/03 – aumento da alíquota de 0,08% para 0,38% -, 
deveriam ter aplicação imediata ou aguardar 90 dias, em respeito à noventena 
determinada pelo artigo 195, parágrafo 6º, da Constituição. 
 
A maioria dos Ministros presentes na sessão deu provimento ao Recurso 
Extraordinário nº 566032 interposto pela União, entendendo que não houve 
majoração da alíquota, porque os contribuintes, durante o exercício financeiro de 
2002-2003, pagaram a contribuição de 0,38% e não de 0,08%. Ou seja, esta alíquota 
reduzida nunca chegou a ser aplicada efetivamente, quando veio a ser revogada 
pela mencionada Emenda Constitucional. Por isso, segundo pontuaram, havia mera 
expectativa de direito do contribuinte de que ocorreria a diminuição para 0,08%. 
 
Afastou-se, também, a alegada violação à segurança jurídica. Segundo os Ministros, 
o contribuinte há muito sofria a incidência da alíquota de 0,38%, não se verificando 
ruptura pelo fato de manter-se a alíquota de 0,38% durante o ano 2004. 
 
A decisão, contudo, não foi unânime, pois três Ministros votaram pelo desprovimento 
do Recurso, por entenderem não ser possível que “no apagar das luzes do ano 
anterior”, haja uma alteração da alíquota programada para ser paga a partir do 1º dia 
do ano seguinte, aumentando-a significativamente de 0,08% para 0,38%. 
 
De acordo com a corrente divergente, não importa se todos já pagavam 0,38% no dia 
no final de 2003, pois o que se deve levar em conta é que, no dia seguinte, já se 
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sabia que a alíquota diminuiria para 0,08% porque havia regra jurídica determinando 
essa redução, o que causou surpresa aos contribuintes e feriu o princípio da não-
surpresa e o princípio da anterioridade nonagesimal. 
 
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais sobre o assunto. 
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