
EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA PRESIDENTE DO EGRÉGIO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

PARTIDO DOS TRABALHADORES, através de seu Diretório Nacional, na 

forma do artigo 116, inciso XIII, de seu Estatuto Social, inscrito no CNPJ/MF sob 

o nº: 00.676.262/0001-70, com sede no Setor Comercial Sul – Quadra 02 Bloco C 

nº 256, Edifício Toufic, 1º andar, CEP 70302-000 – Brasília/DF, neste ato 

representado pela sua Presidenta GLEISI HELENA HOFFMANN, brasileira, 

casada, Senadora da República(PT/PR), portadora da cédula de identidade RG 

nº. 3996866-5 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n°. 676.770.619-15, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência por meio de seus advogados 

infra-assinados , com fulcro no art. 102, “a”, da Constituição Federal, ajuizar a 

presente 

A Ç Ã O  D I R E T A D E  I N C O N S T I T U C I O N A L I D A D E 

C O M 

P E D I D O  D E  L I M I NA R 

 

Em face do Decreto nº 9.101, de 20 de julho de 2017, publicado no Diário Oficial 

da União de 21/07/2017, que alterou dispositivos do Decreto nº. 5.059, de 30 de 

abril de 2004, a fim de modificar as alíquotas incidentes na Contribuição para o 

PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

(COFINS) incidentes sobre a importação e a comercialização de gasolina, óleo 

diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), querosene de aviação e álcool. 

 



I. DO DISPOSITIVO LEGAL INQUINADO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE 
 

  

O Presidente da República editou o Decreto nº 9.101 publicado no Diário 

Oficial da União de 21 de julho de 2017, (doc.2), cujo objeto versa dentre outros 

do o aumento da alíquota do PIS e do Cofins sobre a importação de 

combustível,  o qual se inquina de inconstitucional em sua integralidade na 

presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, por afrontas os seguintes 

ditames constitucionais:  

 

a) Violação ao Princípio da Anterioridade Nonagesimal, prevista no artigo 

150, III, c e artigo 195, §6 da Constituição Federal, que preveem a 

necessidade de que a lei, após publicada, aguarde pelo prazo de 90 dias 

para repassar a cobrança ao contribuinte, a fim de que ele não seja 

surpreendido com a majoração de impostos; 

 

b) Violação ao Princípio da Legalidade, previsto no artigo 150, I da 

Constituição Federal, segundo o qual a majoração de tributos somente 

pode ser feita por lei, e não por decreto; 

 

c) Violação ao Princípio da Separação de Poderes, artigo 2º da Constituição 

Federal, segundo o qual os poderes são independentes e harmônicos entre 

si. 

 

Eis o Decreto objeto da presente Ação direta de Inconstitucionalidade: 

 

  
DECRETO Nº 9.101, DE 20 DE JULHO DE 2017 

 

  

Altera o Decreto nº 5.059, de 30 de 

abril de 2004, e o Decreto nº 6.573, 

de 19 de setembro de 2008, que 

reduzem as alíquotas da 

Contribuição para o PIS/PASEP e da 

Contribuição para o Financiamento 

da Seguridade Social - COFINS 

incidentes sobre a importação e a 

comercialização de gasolina, óleo 

diesel, gás liquefeito de petróleo 

(GLP), querosene de aviação e 

álcool. 

 

  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.101-2017?OpenDocument


O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe 

confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em 

vista o disposto no art. 23, caput, e § 5º, da Lei nº 10.865, de 30 de 

abril de 2004, e no art. 5º, § 8º, da Lei nº 9.718, de 27 de novembro 

de 1998, 

DECRETA: 

Art. 1º  O Decreto nº 5.059, de 30 de abril de 2004, passa a vigorar 

com as seguintes alterações: 

“Art. 1º  ......................................................................... 

I - zero para as gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de 

aviação; 

II - zero para o óleo diesel e suas correntes; 

..................................................................................” (NR) 

“Art. 2º  ......................................................................... 

I - R$ 141,10 (cento e quarenta e um reais e dez centavos) e R$ 

651,40 (seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos) 

por metro cúbico de gasolinas e suas correntes; 

II - R$ 82,20 (oitenta e dois reais e vinte centavos) e R$ 379,30 

(trezentos e setenta e nove reais e trinta centavos) por metro 

cúbico de óleo diesel e suas correntes; 

...................................................................................” (NR) 

Art. 2º  O Decreto nº 6.573, de 19 de setembro de 2008, passa a 

vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 1º  O coeficiente de redução das alíquotas da Contribuição 

para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social - COFINS, de que trata o § 8º do art. 5º da Lei 

nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, aplicável às alíquotas 

específicas de que trata o § 4º do art. 5º, fica fixado em: 

I - zero para produtor ou importador; e 

II - 0,4 (quatro décimos) para o distribuidor.” (NR) 

“Art. 2º  As alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da 

COFINS de que trata o § 4º do art. 5º da Lei nº 9.718, de 1998, com 

a utilização do coeficiente fixado no art. 1º, ficam fixadas, 

respectivamente, no valor de: 

I - R$ 23,38 (vinte e três reais e trinta e oito centavos) e R$ 107,52 

(cento e sete reais e cinquenta e dois centavos) por metro cúbico 

de álcool, no caso de venda realizada por produtor ou 

importador; e 

II - R$ 35,07 (trinta e cinco reais e sete centavos) e R$ 161,28 

(cento e sessenta e um reais e vinte e oito centavos) por metro 

cúbico de álcool, no caso de venda realizada por distribuidor.” 

(NR)  

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 20 de julho de 2017; 196º da Independência e 129º da 

República. 

MICHEL TEMER 

Henrique Meirelles 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 21.7.2017. 
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II. BREVE SÍNTESE DO CONTEXTO 
 
 

O decreto supracitado, ao aumentar imediatamente a alíquota de 

tributos, notadamente sobre o aumento da alíquota do PIS e do Cofins sobre a 

importação de combustível, cria enorme insegurança social, jurídica e 

econômica, tendo como consequência na cadeia produtiva de bens e serviços ter 

de suportar e consequente ter de repassar ao cidadão uma encarecimento de 

bens, serviços e produtos que dependem do transporte rodoviário, 

predominante do país. 

 

A consequência imediata é o prejuízo ao contribuinte final que terá de 

suportar os efeitos econômicos da majoração da alíquota incidente sobre os 

combustíveis.  

 

, inconstitucionalmente aplicada, conforme assevera a Consultoria 

Legislativa do Senado Federal1: 

 

 O Decreto foi então publicado. No mesmo dia, grande parte 

dos postos de combustíveis aumentaram o preço de venda aos 

consumidores. Como é mais fácil e cômodo repassar os 

encargos para os adquirentes finais, produtores, 

distribuidores e revendedores não refletiram quanto à 

compatibilidade das imediatas necessidades do Poder 

Executivo, ávido por receitas, com as garantias constitucionais 

dos contribuintes. Em função de repercutir em toda a 

economia, com interferência direta no preço de frete das 

mercadorias, os combustíveis possuem tratamento tributário 

específico e diferenciado na Constituição Federal, o que não 

pode ser relegado a um segundo plano. 

 

 

 Esses são alguns dos prejuízos causados por este Decreto 

inconstitucional, o que justifica a presente ação. 

 

 

 

                                                           
1
 Vieira, Marco André Ramos. Por que se põe em xeque o recente aumento das contribuições sociais 

sobre os combustíveis? Análise do Decreto nº 9.101, de 2017, à luz da Constituição Federal. Brasília: 
Núcleo de Estudos e Pesquisas da Consultoria Legislativa/CONLEG/Senado, Julho/2017 (Texto para 
Discussão nº 240). Disponível em: www.senado. leg.br/estudos. Acesso em 25 de julho de 2017, p. 1. 



III.  DO CABIMENTO DA PRESENTE AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE 
 

 É preciso destacar que o decreto nº 9.101/2017 possui caráter autônomo, 

não se tratando de ato normativo de caráter secundário, e por isso mesmo 

passível de impugnação mediante ação direta de inconstitucionalidade, 

conforme entendimento aceito pelo Supremo Tribunal Federal, trazendo como 

moldura a ADI nº 4661, a quem pedimos vênia para transcrever sua ementa: 

   

  AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE – DECRETO – 

ADEQUAÇÃO. Surgindo do decreto normatividade abstrata e 

autônoma, tem-se a adequação do controle concentrado de 

constitucionalidade. TRIBUTO – IPI – ALÍQUOTA – 

MAJORAÇÃO – EXIGIBILIDADE. A majoração da alíquota do 

IPI, passível de ocorrer mediante ato do Poder Executivo – 

artigo 153, § 1º –, submete-se ao princípio da anterioridade 

nonagesimal previsto no artigo 150, inciso III, alínea “c”, da 

Constituição Federal. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE – IPI – MAJORAÇÃO DA 

ALÍQUOTA – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE 

NONAGESIMAL – LIMINAR – RELEVÂNCIA E RISCO 

CONFIGURADOS. Mostra-se relevante pedido de concessão de 

medida acauteladora objetivando afastar a exigibilidade da 

majoração do Imposto sobre Produtos Industrializados, 

promovida mediante decreto, antes de decorridos os noventa 

dias previstos no artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Carta da 

República. (grifou-se) 

 

 Nesse aspecto, cabe destacar também, além da possibilidade de se fazer o 

controle de constitucionalidade por via direta, ressaltar que no mérito da ADI 

4661, este sodalício pela inconstitucionalidade de majoração de alíquota 

realizada por ato infralegal, razão pela qual torna plenamente cabível a presente 

ação. 

  

 Desta feita, a presente ação está em total conformidade com o precedente 

acima referido, bem como para assegurar segurança jurídica tributária ao 

conjunto de contribuintes que serão direta e indiretamente afetados pela 

inconstitucional medida tomada unilateralmente pelo Presidente da República 

quando da edição do Decreto 9.101 de 21 de julho de 2017.  

 

 



IV. DA LIMITAÇÃO DO PODER DE TRIBUTAR - VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL - ART. 150, III, “C”, E 

DO ART. 195, § 6º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
  
 As pessoas naturais ou jurídicas, no dizer do Min. Marco Aurélio, que 

estão sujeitas ao Poder de Tributar pelos entes políticos brasileiros, gozam de 

preceitos constitucionais que lhe garantem certa proteção ao sempre insaciável 

apetite tributário do Estado, tais garantias se agasalham sob a forma de 

limitações ao poder de tributar insculpidas no art. 150 da Constituição Federal, 

e que por terem matizes de garantias individuais são consideradas cláusulas 

pétreas, a exemplo da anterioridade nonagesimal, quer seja para a instituição de 

tributo ou aumento de sua alíquota. 

 

Nesse toar, o Catedrático Professor Luciano Amaro, ao dispor sobre o 

princípio da anterioridade ou anualidade, contidos no art. 150, III, “b” e “c”, da 

Constituição, assim se manifesta:  “preza pela proteção do contribuinte contra 

a surpresa das alterações tributárias ao longo do exercício, o que afetaria o 

planejamento de suas atividades”2. 

 

 O princípio da anterioridade consiste basicamente na proteção do 

contribuinte, que não pode ser surpreendido com a instituição ou aumento 

imediato de tributo. É fundamental que a sociedade tenha tempo hábil para se 

planejar, a fim de suportar uma majoração de despesas. O princípio da não 

surpresa, ou do “não susto”, tem por finalidade a proteção contra o inesperado 

aumento de despesa, contra o qual se insurge nesta ação. 

 

 Nesse sentido, tem-se que o art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição são 

limitações que vedam a exigência imediata do tributo, instituído ou majorado, 

no mesmo exercício, assim como a exigência do tributo antes de decorridos 

noventa dias da data de publicação da lei que instituiu ou majorou. Veja-se: 

 
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 

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

e aos Municípios: 

 

[...] 

 

III - cobrar tributos: 

 

[...] 

                                                           
2 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 20ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2014, 
p. 134 



 

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a 

lei que os instituiu ou aumentou; 

 

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido 

publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o 

disposto na alínea b; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

42, de 19.12.2003) 

 

 Em outras palavras, a Constituição exige que a Lei que crie ou aumente 

tributo seja anterior ao exercício financeiro em que o tributo será cobrado e, 

além disso, que se observe a antecedência mínima de noventa dias entre a data 

da publicação da lei e a data em que passa a aplicar-se. 

 

 Conforme o disposto no art. 150, § 1º, da Constituição Federal, há 

expressas exceções à regra da anterioridade, anual ou nonagesimal, de modo 

que há tributos sujeitos a ambas as exigências temporais e há os que de ambas 

são excepcionados, ao lado de outros que se submetem só à primeira, ou só à 

segunda.  

 

O fato é que o PIS/PASEP e a CONFINS não estão elencado entre tais 

exceções, que não se submetem à anterioridade nonagesimal, que são tão 

somente o seguinte rol taxativo: I – os empréstimos compulsórios; II – imposto 

de importação; III – imposto de exportação; IV – imposto de renda; V – imposto 

sobre operações de créditos, cambio e seguro, ou relativas a títulos ou valores 

mobiliários. 

 

 No presente caso, as alíquotas incidentes sobre as contribuições sociais 

para o PIS/PASEP e para COFINS foram alteradas por meio deste Decreto nº 

9.101publicado em 21/07/2017, cuja exigibilidade, conforme o disposto no art. 

3º deu-se na data da publicação. 

 

 Logo, pela exigibilidade ter sido remetida à data da publicação, tal 

circunstância viola frontalmente o art. 150, III, “c”, c/c 195, § 6º, ambos da 

Constituição, tendo em vista que tal majoração está submetida à regra da 

anterioridade nonagesimal. 

 

 Portanto, pelo fato de Excelentíssimo Senhor Presidente da República ter 

conferido aplicabilidade imediata à publicação do Decreto, tem-se que o art. 

150, III, “c”, da Constituição Federal fora violado. 

 

 É importante consignar, aliás, que este Colendo Supremo Tribunal 

Federal já concedera liminar nos autos da Ação Direta de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1


Inconstitucionalidade nº. 4461, justamente pela necessidade de respeito à 

anterioridade nonagesimal quando da majoração da alíquota do imposto sobre 

produtos industrializados. Veja-se: 

 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

DECRETO – ADEQUAÇÃO. Surgindo do decreto 

normatividade abstrata e autônoma, tem-se a adequação do 

controle concentrado de constitucionalidade. TRIBUTO – IPI – 

ALÍQUOTA – MAJORAÇÃO – EXIGIBILIDADE. A 

majoração da alíquota do IPI, passível de ocorrer mediante ato 

do Poder Executivo – artigo 153, § 1º –, submete-se ao princípio 

da anterioridade nonagesimal previsto no artigo 150, inciso 

III, alínea “c”, da Constituição Federal. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE – IPI – MAJORAÇÃO DA 

ALÍQUOTA – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE 

NONAGESIMAL – LIMINAR – RELEVÂNCIA E RISCO 

CONFIGURADOS. Mostra-se relevante pedido de concessão 

de medida acauteladora objetivando afastar a exigibilidade da 

majoração do Imposto sobre Produtos Industrializados, 

promovida mediante decreto, antes de decorridos os noventa 

dias previstos no artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Carta da 

República. (ADI 4661 MC, Relator(a):  Min. MARCO 

AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 20/10/2011, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 22-03-2012 PUBLIC 23-03-2012 

RTJ VOL-00222-01 PP-00164) Grifamos 

 

 Ressalte-se que a caso similar que não respeitou a anterioridade 

nonagesimal foi atribuída Repercussão Geral, nos seguintes termos: 

 
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ARTIGO 195, § 6º, 

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: APLICABILIDADE À 

CONTRIBUIÇÃO AO PIS. LEI DECORRENTE DE 

CONVERSÃO EM MEDIDA PROVISÓRIA. DISPOSITIVO 

NÃO CONSTANTE NA MEDIDA PROVISÓRIA, MAS 

APENAS NA CONVERSÃO: CONTAGEM 

DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. Sujeição da 

contribuição ao PIS à regra do art. 195, § 6º, da Constituição da 

República e contagem da anterioridade nonagesimal à 

majoração de alíquota feita na conversão de medida 

provisória em lei. Repercussão geral dos temas reconhecida. 

(RE 568503 RG/RS Rio Grande do Sul – Repercussão Geral no 

Recurso Extraordinário. Relatora Min. Carmen Lucia, Tribunal 

Pleno, julgado em 13/05/2010, Processo Eletrônico DJE -116 – 

divulg 2-06-2010 Public 25-06-2010 vol 02407-05 PP-01055) 

 



  Dessa forma, como a COFINS e as Contribuições para o PIS/PASEP são 

destinadas à Seguridade Social, devem respeitar o prazo para início de sua 

cobrança, nos termos determinados pela Constituição Federal. Nesse sentido, é 

de bom alvitre ressaltar que o art. 195, § 6º, da Constituição, em consonância 

com a regra contida no art. 150, III, “c”, reafirma a exigibilidade da contribuição 

social somente após 90 (noventa) dias da data da publicação. Veja-se: 

 
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a 

sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, 

mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes 

contribuições sociais: 

 

[...] 

 

§ 6º As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão 

ser exigidas após decorridos noventa dias da data da 

publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não 

se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, "b". 

 

 Vale trazer a baila o artigo realizado Núcleo de Estudos e Pesquisas da 

Consultoria Legislativa do Senado Federal3 , o qual é enfático em afirmar a 

impossibilidade de aumento da alíquota do PIS/PASEP sem observância do 

principio da legalidade e da noventena, conforme trecho transcrito abaixo: 

 

Como a Cofins e a Contribuição para o PIS/PASEP são 

contribuições destinadas à Seguridade Social, devem 

aguardar o prazo de 90 dias para o início da cobrança dos 

novos patamares, o que não foi observado pelo Decreto nº 

9.101, de 2017. Alguns podem argumentar que o Texto 

Constitucional adota como referência a data da publicação da 

lei, e não do decreto. Assim, como a contribuição foi instituída 

pela Lei nº 9.718, de 1998, o princípio da anterioridade já teria 

sido observado. No entanto, o aspecto quantitativo das 

contribuições sobre combustíveis, apesar das ressalvas 

apontadas quanto a tal possibilidade, é hoje determinado pela 

conjugação inseparável dos dois atos normativos: i) a lei que 

define os limites da exação; e ii) o decreto que determina os 

coeficientes de redução. Desse modo, a alteração do decreto 

                                                           
3
 Vieira, Marco André Ramos. Por que se põe em xeque o recente aumento das contribuições sociais 

sobre os combustíveis? Análise do Decreto nº 9.101, de 2017, à luz da Constituição Federal. Brasília: 
Núcleo de Estudos e Pesquisas da Consultoria Legislativa/CONLEG/Senado, Julho/2017 (Texto para 
Discussão nº 240). Disponível em: www.senado. leg.br/estudos. Acesso em 25 de julho de 2017, p. 9. 



necessariamente afeta o quantum devido. Se essa modificação 

aumenta o montante do tributo a ser recolhido, deve-se 

observar a noventena. (grifamos) 

 

  Diante do exposto, sempre contando com os doutos suprimentos de Vossa 

Excelência, o Requerente entende que a anterioridade ter um caráter 

inderrogável, de acordo com o art. 150, III, “c” c/c 195, § 6º da Constituição, e, 

por isso, o Decreto nº 9.101, de 20 de julho de 2017 violou regras basilares do 

sistema de proteção do contribuinte. 

 

 

V- DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE 

ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA POR ATO DO PODER EXECUTIVO – ARTIGO 

150, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 

 O princípio da legalidade trata-se, na verdade, de um instituto 

multissecular no âmbito do direito tributário, eis que vigora nos mais diversos 

sistemas jurídicos desde a promulgação da Carta de Magna de João Sem Terra, 

do ano de 1215, em que os barões ingleses impuseram a necessidade de 

obtenção de prévia aprovação dos súditos para a cobrança de tributo (no 

taxation without representation)4. 

 

Conforme dispõe o art. 150, I, da Constituição Federal, é vedada a 

instituição ou majoração de tributo sem que haja lei que permita tal atitude, 

pois, sob pena de não obediência ao princípio da legalidade tributária. 

  
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; 

 

Tamanha é a necessidade de observância do princípio da legalidade nas 

relações tributárias, que chega a superar a legalidade geral  contida no inciso II 

do art. 5º da CF, o qual preceitua que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, no âmbito fiscal a exigência de reserva 

absoluta de LEI é tamanha que o jurista Hamilton Dias de Souza5, chegar  a 

afirmar que o principio da legalidade é o mais importante como garantia 

fundamental do contribuinte, senão veja: 

                                                           
4
 Idem, p. 125 

5
 DIAS DE SOUZA, Hamilton. In Comentários ao Código Tributário Nacional, vol. 1. Coord. Ives Gandra da 

Silva Martins. Saraiva, 1998, p. 8. 



 

“De todos os princípios constitucionais erigidos como 

garantia fundamental do contribuinte, o mais importante é o 

da legalidade da tributação, previsto no art. 150, I. Resulta de 

velha tradição do constitucionalismo segundo a qual o tributo 

não pode ser instituído sem autorização do povo através de 

seus representantes, de tal sorte que só a lei ordinária 

emanada do nível de governo competente pode criar tributo.”  

 

Na mesma linha de garantia constitucional do contribuinte, o Eminente 

Professor Luciano Amaro, preceitua:  

 

“o princípio é informado pelos ideais de justiça e de 

segurança jurídica, valores que poderiam ser solapados se à 

administração pública fosse permitido, livremente, decidir, 

quando, como e de quem cobrar tributos”6. 

 

 Sob à égide da Constituição Federal de 1988, o princípio da legalidade 

vai além de uma simples autorização do Legislativo para que o Estado institua 

ou majore determinado tributo, de modo que a Lei deve definir in abstracto 

todos os aspectos relevantes para que, in concreto, se possa determinar quem 

deverá pagar, quanto pagará e quando pagará. 

 

 Além disso, entende-se por legalidade os comandos constitucionais 

contidos nos artigos 148, 153, VII e 154, I, que apregoam o entendimento de que 

para a criação de tributo, em regra, depende de lei ordinária; e por exceção, 

para alguns tributos, depende de lei complementar. 

 

 Com efeito, a obrigação tributária deve ser originada em lei, ou seja, não 

é qualquer ato do poder público que pode instituir ou majorar alíquota de 

tributos. Ademais, o próprio art. 97, II, do Código Tributário Nacional é 

eloquente ao afirmar que somente a lei pode estabelecer que a majoração de 

tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65. 

Veja-se: 

 
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 

 

[...] 

 

                                                           
6 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 20ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2014, 
p. 125 



II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o 

disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; 

 

 Ou seja, somente sob o crivo do Poder Legislativo pode-se majorar ou 

reduzir alíquota de tributos, sendo que o Poder Executivo, em caráter 

excepcional, pode fazer alterações em alíquotas de alguns tributos levando em 

consideração o caráter extrafiscal, como por exemplo, a política cambial, que 

não é caso concreto que se enfrenta. 

 

 Contudo, por ser tratar de um rol taxativo (Imposto de Importação; 

Imposto de Exportação, Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, 

ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários), não há possibilidade de o Chefe 

do Poder Executivo, por meio de decreto, alterar as alíquotas das contribuições 

sub examine.  

 

 Trata-se, novamente, de uma garantia constitucional do contribuinte, 

assegurando-o de que somente a lei em sentido estrito poderá aumentar 

tributos. Assim, qualquer que seja a alteração na referida alíquota, fundamental 

que seja observada a reserva absoluta da lei, o que não ocorreu no presente 

caso, vez que a majoração se deu por meio de decreto. 

  

 Diante do exposto, requer seja reconhecida a inconstitucionalidade de 

referido ato normativo em razão da patente violação do artigo 150, inciso I, da 

Constituição Federal. 

 

 

VI – DA SUSPENSÃO LIMINAR DOS EFEITOS DA NORMA IMPUGNADA 

 

Não resta outra solução ao caso que não a declaração de 

inconstitucionalidade do Decreto nº 9.101 de 21 de julho de 2017. 

A relevância jurídica e a premência justificadoras da suspensão dos 

efeitos jurídicos da norma, até o julgamento final desta ação direta de 

inconstitucionalidade, resulta da necessidade de se assegurar a preservação do 

sistema constitucional violado, preservando a identidade e a eficácia dos limites 

formais e materiais a sua modificação. 

Assim, o tema ora sob análise comporta prestação jurisdicional 

antecipada, que desde já se requer, eis que estão presentes todos os 

pressupostos para a concessão da medida. 



A relevância constitucional, que evidencia a plausibilidade jurídica desta 

ação direta e o “fumus boni juris” encontra relevo no próprio delineamento das 

inconstitucionalidades aqui apresentadas. 

 

As inconstitucionalidades são patentes: violação ao princípio da 

anterioridade nonagesimal (artigos 150, inciso III, alínea c e 195, §6º da 

Constituição Federal), violação ao princípio da legalidade (artigo 150, inciso I 

da Constituição Federal) e a violação ao princípio da separação dos poderes 

(artigo 2º da Constituição Federal). 

 A majoração de alíquota por meio de decreto presidencial, sem respeito à 

anterioridade nonagesimal faz letra morta do texto constitucional, deixando-o 

ao total alvedrio das vontades e vicissitudes do Poder Executivo. 

 Por outro lado, o “periculum in mora” reside na flagrante 

inconstitucionalidade de se permitir a cobrança majorada do tributo, o que já 

vem ocorrendo, prejudicando sobremaneira os contribuintes, que, 

improvavelmente poderão reaver os valores dispendidos (de maneira 

inconstitucional, frise-se). A cada minuto que tal decreto inconstitucional 

permanece em vigor, são centenas de milhares de contribuintes lesados, o que 

não se admite. 

 

Assim, presentes os pressupostos legais, tem a parte direito subjetivo à 

tutela provisória apta a impedir que "a inevitável demora da prestação 

jurisdicional seja capaz simplesmente de inviabilizar, pelo menos do ponto de 

vista prático, a proteção do direito postulado" (Barbosa Moreira). 

Se a concessão da liminar em ação direta de inconstitucionalidade 

pressupõe, consoante jurisprudência assente desse Supremo Tribunal Federal, a 

relevância do pedido, o risco de manter-se com plena eficácia o ato e a 

conveniência do deferimento considerados os valores em jogo, exsurge patente, 

na presente realidade, a necessidade do provimento cautelar ora pleiteado. 

Requer-se, desta feita, o deferimento da medida liminar pleiteada para 

suspender a vigência e eficácia do inteiro teor do Decreto nº 9.101, de 20 de 

julho de 2017 (por contrariedade aos artigos 2º, 150, incisos I, III, alínea c e 195, 

§6º da Constituição Federal), a fim de evitar lesão de difícil reparação à 

Constituição Federal, até final julgamento da presente ADI. 

 

 



VII – DOS PEDIDOS 

  Em face do exposto, requer:  

 

a) A concessão de medida cautelar, inaudita altera pars, com fulcro no art. no 

art. 10, §3º da Lei 9.868, de 1999, para suspender a vigência do inteiro 

teor do Decreto nº 9.101, de 20 de julho de 2017, a fim de evitar lesão de 

difícil reparação à sociedade brasileira, uma vez que o combustível com 

o valor majorado já está sendo cobrado, até final julgamento da presente 

ADI;  

 

b) A consequente restauração do valor anteriormente cobrado pelos postos 

de combustíveis, considerando o afastamento dos novos encargos, 

inconstitucionalmente previstos no Decreto nº 9.101; 

 

c) O conhecimento e o processamento da presente Ação Direta de 

Inconstitucionalidade – ADI para, ao final, ser julgada procedente e 

declarar-se a inconstitucionalidade do inteiro teor do Decreto nº 9.101, de 

20 de julho de 2017, com a restauração do status quo ante dos preços dos 

combustíveis operados perante os consumidores; 

 

d) A citação do Advogado Geral da União - AGU para vir defender, 

querendo, o diploma legal impugnado;  

 

e) A manifestação do Procurador Geral da República para, segundo se 

espera, opinar favoravelmente à pretensão aqui deduzida; 

 

f) A juntada dos documentos anexos. 

 

Dá-se a causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 

 

Termos em que, 

Pede e espera Deferimento. 

 

 

Brasília (DF), 26 de julho de 2017. 

 

 

BRENO BERGSON SANTOS 
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