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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 1ª VARA FEDERAL DE MACAÉ

Processo n. 0155945-67.2017.4.02.5116

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República subscritor,

com base em suas atribuições constitucionais e legais, em atenção à decisão de fls. 24/33, vem

manifestar-se nos seguintes termos.

1.  DOS FATOS

Trata-se de Ação Popular  proposta  por  Décio  Machado Borba Netto em face  do

Presidente da República MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA, objetivando liminarmente a

suspensão dos efeitos do Decreto 9101, de 20 de julho de 2017, que aumentou as alíquotas da

contribuição  para  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  (LP),  querosene  de  aviação  e  álcool.  No  mérito,  requer  a  anulação  em

definitivo do Decreto 9101/2017.

Em  suma,  sustenta  o  autor  que  o  citado  decreto,  ao  aumentar  as  alíquotas  das

contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS sobre combustíveis, afrontou diversos princípios

constitucionais, entre os quais o Princípio da Legalidade Tributária e o Princípio da Anterioridade

nonagesimal.

Na  decisão  de  fls.  24/33,  este  juízo  analisou  o  pleito  liminar  e  decidiu  pelo

deferimento do pedido de tutela  de urgência,  determinando a suspensão de todos os efeitos do

Decreto 9.101/2017.

Contudo,  o  Tribunal  Regional  Federal  da  2ª  região,  em  análise  ao  pedido  de

suspensão de  liminar,  interposto pela  Fazenda Nacional  (fls.  61/86),  decidiu pela  suspensão da
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decisão (fls. 51/60), sob o fundamento de que a decisão é tumultuária e tem o condão de acarretar

grave lesão à ordem pública, tendo em vista o evidente impacto na arrecadação e no equilíbrio nas

contas públicas.

2.  DO CABIMENTO DE AÇÃO POPULAR PARA DEBATE DE MATÉRIA TRIBUTÁRIA

O art. 5º, LX-LXIII, da CF/88, define que “qualquer cidadão é parte legítima para

propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o

Estado  participe,  à  moralidade  administrativa,  ao  meio  ambiente  e  ao  patrimônio  histórico  e

cultural,  ficando  o  autor,  salvo  comprovada  má-fé,  isento  de  custas  judiciais  e  do  ônus  da

sucumbência”.

Nestes termos, a Ação Popular constitui-se o remédio constitucional que tem por

finalidade a defesa dos interesses difusos, reconhecendo-se aos cidadãos uti cives, e não uti singuli,

o direito de promover a defesa de tais interesses. Nas palavras de PELLEGRINI1, “a ação popular

garante,  em última  análise,  o  direito  democrático  de  participação  do  cidadão  na  vida  pública,

baseando-se no princípio da legalidade dos atos administrativos”.

Assim como o voto, a iniciativa popular, o plebiscito e o referendo, a Ação Popular

constitui importante instrumento de democracia direta e participação política. Busca-se a proteção

da  res  publica,  ou,  utilizando  nomenclatura  mais  atualizada,  tem  por  escopo  a  proteção  dos

interesses difusos. A doutrina define, ainda, como requisitos para a propositura da ação, a lesividade

e a ilegalidade. Nesse sentido, a natureza do ato ou da omissão do Poder Público a ser impugnado

deve ser, obrigatoriamente, lesivo ao patrimônio público, seja por ilegalidade ou por imoralidade.

Seguindo esta linha,  permite-se afirmar que a Ação Popular Tributária é direito e

garantia  constitucional  fundado  nos  princípios  republicano  e  da  soberania  popular  e,  pois,

instrumento  processual  destinado ao  exercício  direto  da  cidadania  — de caráter  individual  —,

embora voltado à defesa de interesses difusos — sob acepção dos interesses primários —, para a

anulação de atos que em ofensa à legalidade, porque ausente ou desprezado pressuposto de direito

correspondente, causem prejuízo ao erário — princípio da indisponibilidade dos bens públicos —,

ou, então, que, em face da afronta aos princípios e normas do Sistema Constitucional Tributário —

sem prejuízo ao controle de constitucionalidade —, implique em desrespeito ao princípio que veda

1 A tutela jurisprudencial dos interesses difusos, Revista de Processo, São Paulo, n. 14-15, p. 38, abr./set. 1979.

Av. Rui Barbosa, 2000, sala 104 a 108, Alto dos Cajueiros, Macaé - RJ, CEP 2791520020-
100 Tel. (21) 3971-9300 - www.prrj.mpf.gov.br



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MACAÉ
2º OFÍCIO

o enriquecimento sem causa, ou, ainda, em menosprezo à moralidade administrativa2.

Ainda,  seguindo  o  entendimento  da  Ministra  Denise  Arruda  no  julgamento  do

Conflito  de  Competência  nº  479503,  não  cabe  interpretação restritiva  quando ao  cabimento  de

valioso instrumento de participação popular,  uma vez que,  assim,  diminuir-se-ia  o exercício da

cidadania  justamente  no  gozo  de  um  dos  instrumentos  constitucionais  que  mais  visam  à  sua

valorização.

Por fim, diferentemente da Lei da Ação Civil  Pública,  que veda expressamente a

discussão da matéria, não há qualquer vedação legal expressa que confronte o uso do remédio na

impugnação de ato normativo de matéria tributária.

Neste sentido:

“TRIBUTÁRIO.  AÇÃO  POPULAR.  ILEGALIDADE  DE  ACÓRDÃO  DO  CARF.

PREJUÍZO AO ERÁRIO. CABIMENTO. 1. O artigo 5º,  LXXIII  da Constituição Federal

confere legitimidade a qualquer cidadão para propor ação popular que vise à anulação de

ato  lesivo  ao  patrimônio  público,  à  moralidade  administrativa,  ao  meio  ambiente  e  ao

patrimônio histórico e cultural. Nem o texto constitucional, nem os dispositivos da Lei nº

4.717/65  erigem como requisito  de  admissibilidade  para  o  remédio  a  demonstração do

elemento subjetivo, qual seja, o dolo ou culpa do agente. 2. A despeito de não mencionar em

sua petição inicial o elemento subjetivo, a petição inicial não pode ser indeferida em casos

nos quais esta Corte já reconheceu, em casos análogos, a existência de dano ao Erário,

mesmo nos casos em que o ato atacado seja acórdão do CARF. 3. Caracterizada a hipótese

de cabimento da ação popular, determina-se o retorno à Instância de origem para regular

processamento.”  (TRF-4 - AC: 50590702620154047100 RS 5059070-26.2015.404.7100,

Relator:  JORGE ANTONIO MAURIQUE,  Data  de  Julgamento:  09/06/2016,  PRIMEIRA

TURMA)

“CONSITUCIONAL, ADMINISTRATIVO,  TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.  AÇÃO

POPULAR  COMO  INSTRUMENTO  DE  CONTROLE  JUDICIAL  DE  DECISÃO

2 UELZE, Hugo Barroso. Ação Popular Tributária é garantia constitucional. Revista Consultor Jurídico, 11 de março de
2014.   Disponível  em:   <http://www.conjur.com.br/2014-mar-11/hugo-barroso-uelze-acao-popular-tributaria-garantia-
constitucional?pagina=3>.  Acesso em 9 ago 2017.

3 “o direito constitucional à propositura da ação popular, como exercício da cidadania, não pode sofrer restrições,
ou seja, devem ser proporcionadas as condições necessárias ao exercício desse direito, não se podendo admitir a
criação de entraves que venham a inibir a atuação do cidadão na proteção de interesses que dizem respeito a
toda  a  coletividade”  (STJ  -  CC:  47950  DF  2005/0012568-2,  Relator:  Ministra  DENISE  ARRUDA,  Data  de
Julgamento: 11/04/2007, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 07/05/2007 p. 252)
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ADMINISTRATIVA.  CABIMENTO  EM  TESE.  INAFASTABILIDADE  DA  TUTELA

JURISDICIONAL (CF, ART. 5º, XXXV). ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. Cabível,

em tese, o ajuizamento de ação popular para o controle judicial de decisão administrativa

prolatada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, desde que presente vício de

forma  ou  demonstrada  a  ocorrência  de  ilegalidade, bem  como  observado  o  prazo

prescricional  quinquenal  previsto no  art.  21  da Lei  4.717/1965 -  primazia  do princípio

constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, insculpido no inciso XXXV do art.

5º da CF/1988. 2. A ausência de demonstração de ilegalidade do objeto ou de outro vício do

ato administrativo questionado inviabiliza a utilização da via da ação popular. 3. Apelação

e  remessa  oficial  a  que  se  nega  provimento.”   (TRF-1  -  AC:  00605003220124013400

0060500-32.2012.4.01.3400,  Relator:  DESEMBARGADORA  FEDERAL  MARIA  DO

CARMO  CARDOSO,  Data  de  Julgamento:  01/08/2016,  OITAVA  TURMA,  Data  de

Publicação: 02/09/2016 e-DJF1) (grifou-se)

3.  DA COMPETÊNCIA DE FORO

À luz do artigo 109, inc. I, da Constituição Federal, as causas em que for parte a

União no polo passivo, a ação pode ser proposta pelo autor em seu próprio domicílio, no local do

fato, no foro da situação do bem ou no Distrito Federal, conforme a opção do autor.

Embora o Presidente da República assuma o polo passivo dos presentes autos, o STF

se posiciona no sentido de não haver, nas Ações Populares, foro de prerrogativa de função. Nesta

linha:

“EMENTA:  AÇÃO  ORIGINÁRIA.  QUESTÃO  DE  ORDEM.  AÇÃO  POPULAR.

COMPETÊNCIA  ORIGINÁRIA  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL:  NÃO-

OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A competência para julgar ação popular contra ato de

qualquer autoridade,  até mesmo do Presidente da República,  é,  via de regra,  do juízo

competente de primeiro grau. Precedentes. 2. Julgado o feito na primeira instância, se ficar

configurado  o  impedimento  de  mais  da  metade  dos  desembargadores  para  apreciar  o

recurso voluntário ou a remessa obrigatória, ocorrerá a competência do Supremo Tribunal

Federal,  com base na letra n do inciso I, segunda parte, do artigo 102 da Constituição

Federal. 3. Resolvida a Questão de Ordem para estabelecer a competência de um dos juízes

de primeiro grau da Justiça do Estado do Amapá.”  (AO-QO 859, Relator(a):   Min. ELLEN

GRACIE,  Relator(a)  p/  Acórdão:  Min.  MAURÍCIO  CORRÊA,  julgado  em  11/10/2001,
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publicado em 01/08/2003, Tribunal Pleno) (grifou-se)

Outrossim, além de competente o juízo de primeiro grau para julgamento da presente

demanda, o ato lesivo objeto da ação popular, por ser federal, desafia a competência da Justiça

Federal e, por fim, o juízo federal do domicílio do autor, nos termos expressos do art. 109, § 2º, da

Constituição da República, com bem explica o STJ no seguinte julgado:

“CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.  AÇÃO  POPULAR  AJUIZADA

EM FACE DA UNIÃO.  LEI 4.717/65. POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DA AÇÃO

NO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. APLICAÇÃO DOS ARTS. 99, I, DO CPC, E 109,

§ 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Não havendo dúvidas quanto à competência da

Justiça Federal para processar e julgar a ação popular proposta em face da União, cabe,

no presente conflito, determinar o foro competente para tanto: se o de Brasília (local em que

se consumou o ato danoso), ou do Rio de Janeiro (domicílio do autor). 2. A Constituição

Federal de 1988 dispõe, em seu art. 5º, LXXIII, que "qualquer cidadão é parte legítima para

propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de

que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio

histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do

ônus da sucumbência". Tal ação é regulada pela Lei 4.717/65, recepcionada pela Carta

Magna.  3.  O  art.  5º  da  referida  norma  legal  determina  que  a  competência  para

processamento e julgamento da ação popular será aferida considerando-se a origem do ato

impugnado. Assim, caberá à Justiça Federal apreciar a controvérsia se houver interesse da

União, e à Justiça Estadual se o interesse for dos Estados ou dos Municípios. A citada Lei

4.717/65,  entretanto,  em nenhum momento fixa o foro em que a ação popular  deve ser

ajuizada,  dispondo,  apenas,  em  seu  art.  22,  serem aplicáveis  as  regras  do  Código  de

Processo  Civil,  naquilo em que não contrariem os  dispositivos  da  Lei,  nem a  natureza

específica da ação.  Portanto,  para se fixar o foro competente para apreciar a ação em

comento, mostra-se necessário considerar o objetivo maior da ação popular, isto é, o que

esse  instrumento  previsto  na  Carta  Magna,  e  colocado  à  disposição  do  cidadão,  visa

proporcionar.  4.  Segundo a doutrina,  o direito do cidadão de promover a ação popular

constitui um direito político fundamental,  da mesma natureza de outros direitos políticos

previstos  na  Constituição  Federal.  Caracteriza,  a  ação  popular,  um  instrumento  que

garante à coletividade a oportunidade de fiscalizar os atos praticados pelos governantes,

de modo a poder impugnar qualquer medida tomada que cause danos à sociedade como
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um todo, ou seja, visa a proteger direitos transindividuais. Não pode, por conseguinte, o

exercício desse direito sofrer restrições, isto é, não se pode admitir a criação de entraves

que venham a inibir a atuação do cidadão na proteção de interesses que dizem respeito a

toda a coletividade. 5. Assim, tem-se por desarrazoado determinar-se como foro competente

para julgamento da ação popular, na presente hipótese, o do local em que se consumou o

ato, ou seja, o de Brasília. Isso porque tal entendimento dificultaria a atuação do autor, que

tem  domicílio  no  Rio  de  Janeiro.  6.  Considerando  a  necessidade  de  assegurar  o

cumprimento do preceito constitucional que garante a todo cidadão a defesa de interesses

coletivos (art. 5º, LXXIII), devem ser empregadas as regras de competência constantes do

Código de Processo Civil - cuja aplicação está prevista na Lei 4.717/65 -, haja vista serem

as que melhor atendem a esse propósito. 7. Nos termos do inciso I do art. 99 do CPC, para

as  causas  em  que  a  União  for  ré,  é  competente  o  foro  da  Capital  do  Estado.  Esse

dispositivo,  todavia,  deve ser  interpretado em conformidade com o § 2º  do art.  109 da

Constituição Federal, de modo que, em tal caso, "poderá o autor propor a ação no foro de

seu domicílio, no foro do local do ato ou fato, no foro da situação do bem ou no foro do

Distrito  Federal"  (PIZZOL,  Patrícia  Miranda."Código  de  Processo  Civil  Interpretado",

Coordenador Antônio Carlos Marcato, São Paulo: Editora Atlas, 2004, p. 269). Trata-se,

assim, de competência concorrente, ou seja, a ação pode ser ajuizada em quaisquer desses

foros.  8.  Na hipótese dos autos,  portanto,  em que a ação popular foi proposta contra a

União, não há falar em incompetência, seja relativa, seja absoluta, do Juízo Federal do

domicílio do demandante. 9. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da

10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, o suscitado.”  (STJ -

CC: 47950 DF 2005/0012568-2, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento:

11/04/2007, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 07.05.2007 p. 252) (grifou-

se)

4.   DA  APLICABILIDADE  DA  AÇÃO  POPULAR  PARA  DECLARAÇÃO  DE

INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO

A  Ação  Popular  é  instrumento  idôneo  para  provocar  controle  incidental  de

constitucionalidade  dos  atos  e  das  omissões  do  poder  público,  quando  lesivos  ao  patrimônio

público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio cultural4.

Conforme  já  assentou  o  STF,  a  Ação  Coletiva  é  legítima  para  suscitar  a

4 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Controle de Constitucionalidade,  Salvador, JusPODIVM, 2016, p. 115.
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inconstitucionalidade de lei ou ato normativo quando a inconstitucionalidade não for o objeto da

ação, mas o seu fundamento:

“DECISÃO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL.  AÇÃO  POPULAR.

POSSIBILIDADE  DE  PEDIDO  DE  DECLARAÇÃO  INCIDENTAL  DE

INCONSTITUCIONALIDADE.  PRECEDENTES.  JULGADO  RECORRIDO  EM

HARMONIA  COM  A  JURISPRUDÊNCIA  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.

RECURSO  AO  QUAL  SE  NEGA  SEGUIMENTO.  Relatório  1.  Recurso  extraordinário

interposto com base no art. 102, inc. III, alínea a, da Constituição da República, contra o

seguinte  julgado  do  Tribunal  Regional  da  4ª  Região:  “ADMINISTRATIVO.  AÇÃO

POPULAR.  ATOS  ADMINISTRATIVOS.  INCONSTITUCIONALIDADE  DE  LEI  DE

EFEITOS CONCRETOS. FUNDAMENTO DO PEDIDO. Se a ação popular não tem como

pedido  a  inconstitucionalidade  de  lei  de  efeitos  concretos,  mas  como  fundamento  da

pretensão deduzida em juízo, há que se reconhecer a adequação da via utilizada já que o

requisito da lesividade está implícito na própria ilegalidade ou inconstitucionalidade da

norma. O Supremo Tribunal Federal, em inúmeras decisões, tem afirmado que nas hipóteses

do art. 41 da Lei n. 4.717/65 há presunção de lesividade dos atos. Apelação provida” (fl.

201 v.). 2. A Recorrente afirma que o Tribunal a quo teria contrariado os arts. 5º, inc. LIV,

LV e  LXXIII,  102,  inc.  I,  alínea  a  e  103,  caput  e  §§,  da  Constituição  da  República.

Argumenta que “a tentativa do autor de fazer da ação popular um supedâneo da ação direta

de inconstitucionalidade emerge do conjunto da peça inicial. Dúvidas não pairam, pois, de

que o autor pretende, em sede de ação popular, ver declarada a inconstitucionalidade, por

vício  formal,  da  lei  em  apreço.  Isso,  porém,  não  é  juridicamente  possível,  pois,  caso

contrário,  estar-se-ia  admitindo  a  ação  popular  como  substitutiva  de  ação  direta  de

inconstitucionalidade. Vale dizer, não pode ser a ação popular meio processual idôneo para

impugnar a constitucionalidade de leis de efeitos gerais, sob pena de estar sendo usurpada

competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal” (fls. 255-256). Alega que “da leitura

do dispositivo da Lei  n.  4.717/65 emerge com clareza solar a necessidade de prova da

lesividade para a declaração do ato nulo,  não se aceitando a mera presunção ou mera

ilegalidade” (fl.  257, grifos no original).  3. O Ministério Público Federal  manifestou-se

“pelo  não  conhecimento  do  recurso,  caso  conhecido,  pelo  desprovimento”  (fl.  302).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 4. No voto condutor do acórdão

recorrido  o  Desembargador  Relator  afirmou:  “A presente  ação popular  não  tem como

pedido  a  inconstitucionalidade  de  lei  de  efeitos  concretos,  mas  como  fundamento  da

pretensão  deduzida  em  juízo.  Daí  a  adequação  da  via  utilizada  já  que  o  requisito  da
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lesividade está implícito na própria ilegalidade ou inconstitucionalidade da norma. (...)  A

questão  foi  analisada  com  extrema  propriedade  pelo  Agente  do  Ministério  Público

Federal, razão pela qual adoto os fundamentos do parecer como razões de decidir, nestes

termos:  'Em que pesem os fundamentos  da sentença recorrida,  tenho que os  mesmos

parecem não ter considerado, com a devida acuidade, os termos em que foi posta a ação

popular. Examinando a inicial, não vejo como concordar com a afirmação de que a ação

buscava  a  declaração  de  nulidade  de  lei  em  tese.  A propósito,  vale  lembrar  que  o

requerimento  (item  7  da  petição  inicial)  toma  a  cautela  de  esclarecer  que  a

inconstitucionalidade  deduzida  na  petição  não  é  o  objeto  da  ação,  mas  apenas  o

FUNDAMENTO da demanda. Para maior clareza, transcrevo: "7. Em face do exposto,

observando que a dedução referente à inconstitucionalidade corresponde não ao objeto,

mas ao fundamento da ação, requer (... )". Há, efetivamente, um dos pedidos que pode ser

tido como próprio de ação direta de inconstitucionalidade, trata-se do formulado no item

7.7.b, onde se postula o provimento da ação para o fim de "declarar nulos os artigos 6º e

seguintes, da Lei Federal n. 8.173, de 30.01.91 (... )". Este, e apenas este pedido, deve ser

tido como inepto, já que a ação popular não é meio próprio para a declaração em tese da

inconstitucionalidade (nulidade máxima) de norma jurídica. Contudo, os demais pedidos

formulados,  notadamente  no  item  7.7,  alíneas  a,  c,  d,  são  adequados  à  ação  popular,

impondo-se  o  prosseguimento  da  ação  para  que  se  verifique  a  procedência  ou

improcedência  das  alegações  e  dos  pedidos.  Tenho  que  não  é  possível,  no  limiar  da

demanda, indeferir a inicial, pois viável parte considerável do pedido. Por outro lado, se o

autor popular não pode, desde logo, indicar quais os atos administrativos nulos e lesivos ao

erário isso não se deve à sua incúria. Ao contrário, mesmo não sendo imprescindível, o

recorrente, antes de propor a ação,  inexitosamente requereu ao Ministro da Fazenda as

informações  necessárias  à  plena  identificação  de  todos  os  responsáveis  e  os  danos

efetivamente  causados,  conforme  se  lê  do  requerimento  de  fls.  30-31.  Se  efetivamente

ocorreram  danos,  se  os  repasses  orçamentários  a  fundo  extinto  por  força  de  norma

constitucional, é motivo suficiente para a procedência ou não da ação popular isso diz com

o mérito  da  demanda e  só poderá ser  definido no desenrolar  do  processo.  Admitamos,

entretanto, apenas para argumentar, que não houvesse pedido concreto de nulificação de

atos que, ao menos em tese, seriam lesivos ao erário. Admitamos, como fez a sentença, que

a inicial não referisse onde reside a lesividade, que apenas apontasse a ilegalidade. Ainda

assim, a ação popular seria viável, pois há expressa invocação do princípio da moralidade

administrativa e a ação popular é um dos instrumentos para controle da moralidade, mesmo

que não haja consequência lesiva concreta. A propósito, vale lembrar a posição de CAIO
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TÁCITO:  "A ação popular,  como a  ação  civil  pública,  são  instrumentos  adequados  ao

combate  de  ilicitudes  e  malversações  mediante  a  contenção  de  abusos  do  poder

administrativo” Sobre a presunção de lesivídade dos atos enquadráveis no artigo 41, ensina

JOSÉ  AFONSO  DA  SILVA  em  obra  clássica  sobre  o  tema  que  todos  são  casos  de:

"Lesividade  ao  patrimônio  das  entidades  públicas  ou  privadas  interessadas.  Vale  dizer,

ocorrendo  qualquer  daquelas  hipóteses,  não  há  necessidade  de  verificação  de  outro

prejuízo. Nelas já está consubstanciada a lesão justificativa da demanda popular (... )  a

lesividade já está ínsita na prática dos atos nas condições indicadas, sem necessidade de

ocorrência  de  outra  lesão”  Nessa  linha,  ensinam  SÉRGIO  FERRAZ  e  LÚCIA  VALLE

FIGUEIREDO:  "Compete  à  parte,  e  não  à  Administração,  a  prova  de  que  o  dano,

decorrente da presunção de lesividade, é menor do que a reposição integral". O Supremo

Tribunal Federal, em inúmeras decisões, tem afirmado que nas hipóteses do artigo 41 da

Lei  n°  4.717/65 há presunção de lesividade dos atos.  Para ilustrar,  convém lembrar as

seguintes decisões :(...) Por fim cumpre destacar com especial evidência recente acórdão da

2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, relatado pelo Ministro Marco Aurélio, onde o tema

é tratado com profundidade. (...) Acolhendo os fundamentos expedidos, voto no sentido de

dar provimento à apelação” (fls. 198v.-201, grifos nossos). 4. No julgamento conjunto das

Reclamações ns. 597, 600 e 602 e no da Medida Cautelar na Reclamação n. 2.460/RJ, este

Supremo Tribunal  decidiu  que,  quando  a  declaração de  inconstitucionalidade  não  se

constitui o próprio pedido da ação civil pública, mas apenas a causa de pedir, não ocorre

usurpação de sua competência. Em seu voto vista na Medida Cautelar na Reclamação n.

2.460/RJ, o Ministro Carlos Velloso ressaltou:  “se a ação civil pública tem como pedido

principal uma pretensão, constituindo a declaração de inconstitucionalidade da lei em que

se embasa o ato que se quer anular, fundamento jurídico do pedido, assim causa petendi,

não há falar em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (Rel.  Min.

Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 6.8.2004). Nesse mesmo julgamento, concluiu o Ministro

Sepúlveda Pertence:  “desde que,  na ação civil  pública,  haja pedido que não possa ser

formulado em [Ação Direta de Inconstitucionalidade],  não se usurpa a competência do

Supremo  Tribunal  Federal,  porque  se  está  pedindo  ao  juiz  ordinário  aquilo  que  o

Supremo Tribunal Federal não poderia dar” (RCL 2.460/RJ, DJ 6.8.2004). No julgamento

da Reclamação n. 602/SP, o Ministro Sepúlveda Pertence afirmou que “nada no sistema

permite afirmar (...) que, numa ação civil  pública de natureza condenatória (...)  esteja

vedado o controle incidente da constitucionalidade da lei que constitua questão prejudicial

do provimento condenatório que se postula” (Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ

14.2.2003).  A despeito de  não existir  menção expressa  à ação popular  nos  precedentes
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acima colacionados, o entendimento de fundo pode ser aqui aplicado porque o Recorrido

pleiteou a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. Lei n. 8.173/1991; art. 1º

da  Medida  Provisória  n.  1.247/1995;  art.  4º  da  Lei  n.  9.276/1996  e  art.  1º  da  Lei  n.

9.443/1997,  sem prejuízo  de  outros  pedidos  inerentes  à  espécie  processual  proposta  na

instância a quo. Nesse sentido, no julgamento Reclamação n. 1.017/SP o Ministro Sepúlveda

Pertence  esclareceu:  “Certo,  em  nosso  complexo  sistema  de  convivência  do  sistema

concentrado e direto como o sistema difuso e incidente de controle de normas, não se

discute que, nesse último, a questão de inconstitucionalidade possa traduzir o fundamento

principal, quiçá o único, de uma demanda, sem que, no entanto, essa se confunda por isso

com a ação direta: basta que nela se veicule pretensão que, na via do controle abstrato,

seria  inadmissível.(...)  Se  a  inconstitucionalidade  é  argüida  como fundamento  de  outra

pretensão  que  não  a  mera  declaração  da  invalidez  da  norma  -  por  exemplo,  de  uma

pretensão condenatória ou mandamental, malgrado derivada da inconstitucionalidade de

determinada regra jurídica - não será a da ação direta a via processual adequada, mas sim

a do controle incidente e difuso: nessa linha, com a ampla maioria do Plenário, o raciocínio

que desenvolvi, nas Reclamações 597, 600 e 602, de 3.9.97” (Tribunal Pleno, DJ 3.6.2005).

Na  mesma  linha:  RE  227.159/GO,  Rel.  Min.  Néri  da  Silveira,  Segunda  Turma,  DJ

17.05.2002;  Rcl  4.604/SE,  de  minha  relatoria,  decisão  monocrática,  DJ  7.8.2007;  AI

599.836/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 15.9.2006; RE 411.156/SP,

Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 3.12.2009; Rcl 1.733-MC/SP, Rel. Min.

Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 1º.12.2000. 5. Como assentado pelo Tribunal de

origem e reiterado no parecer do Ministério Público Federal tem-se que “o pedido principal

da ação é extinguir o Fundo de Estabilidade do Seguro Rural e restituir aos cofres públicos

os valores indevidamente repassados, por força de normas supostamente inconstitucionais”

(fl. 304), a evidenciar que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste

Supremo Tribunal. 6. Ademais, o Supremo Tribunal Federal assentou que a alegação de

contrariedade ao art.  5º,  inc. LIV e LV, da Constituição da República, se dependente do

exame  de  legislação  infraconstitucional,  não  viabiliza  o  recurso  extraordinário,  pois

eventual ofensa constitucional seria indireta. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO

RECORRIDO: INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO

DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV,

XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: OFENSA CONSTITUCIONAL

INDIRETA.  PRECEDENTES.  AGRAVO  REGIMENTAL  AO  QUAL  SE  NEGA

PROVIMENTO” (RE 603.357-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.3.2010).
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“RECURSO.  Extraordinário.  Inadmissibilidade.  Alegação  de  ofensa  ao  art.  5º,  LV,  da

Constituição  Federal.  Ofensa  constitucional  indireta.  Agravo  regimental  não  provido.

Alegações  de  desrespeito  aos  postulados  da  legalidade,  do  devido  processo  legal,  do

contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de

reexame prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa

meramente reflexa ao texto da Constituição” (RE 547.201-AgR, Rel.  Min. Cezar Peluso,

Segunda  Turma,  DJe  14.11.2008).  Nada  há,  pois,  a  prover  quanto  às  alegações  do

Recorrente. 7. Pelo exposto, nego seguimento a este recurso (art. 557, caput, do Código de

Processo  Civil  e  art.  21,  §  1º,  do  Regimento  Interno  do  Supremo  Tribunal  Federal).

Publique-se.  Brasília,  16  de  novembro  de  2010.  Ministra  CÁRMEN  LÚCIA  Relatora

(RE 545070, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 16/11/2010, publicado em DJe-

230 DIVULG 29/11/2010 PUBLIC 30/11/2010)

Talvez a lição mais preciosa que se extrai do julgado sobredito é o de que não se

usurpa a competência do Supremo Tribunal  Federal ao se pedir  ao juiz  ordinário aquilo que o

Supremo Tribunal Federal não pode dar.  E de que nada no sistema permite afirmar que em ação

civil pública ou ação popular esteja vedado o controle incidente da constitucionalidade da lei que

albergue o ato lesivo atacado.  A presente demanda está em consonância com essa jurisprudência

porque não tem como escopo atacar as leis, tal como o fazem as ações diretas, mas a declaração de

sua inconstitucionalidade, para com isso atacar o seu fruto:  o ato lesivo do decreto.

Assim, no controle concentrado/abstrato, a declaração da inconstitucionalidade dos

artigos 23, § 5º, da Lei 10.865/2004 e 5ª, § 8º, da Lei 9.718/1998 geraria o reconhecimento de sua

nulidade e retirada do mundo jurídico.  Já no presente controle difuso/concentrado, a declaração da

inconstitucionalidade dos referidos dispositivos é apenas o fundamento para suspender os efeitos do

ato lesivo do Decreto 9.101/2017 (que, como se não bastasse, também afronta diretamente o art.

195, § 6º, da Constituição da República).

Tudo isso fica mais claro ao se adentrar  propriamente no mérito da demanda no

próximo tópico.  Mas o que se pode concluir é que, no tocante à afronta ao princípio da legalidade,

não se usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal ao se pedir ao juiz ordinário aquilo que o

Supremo Tribunal Federal não pode dar.  Pois aqui o decreto se funda nas leis, não se constituindo

em  decreto  autônomo,  o  que  em  regra  é  considerado  requisito  para  ação  direta  de

inconstitucionalidade:
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“Uma vez ganhando o decreto contornos de verdadeiro ato normativo autônomo, cabível é a

ação direta de inconstitucionalidade.” (ADI 1.590/SP, Sepúlveda Pertence, DJ 15/08/97).

Logo, a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei 10.865/2004 e 5ª, § 8º, da

Lei 9.718/1998 devem ser objeto de ação direta no STF.  Já o ato lesivo do Decreto 9.101/2017

pode ser alvo de ação popular na justiça federal de primeira instância.

Note-se que o Partido dos Trabalhadores  ajuizou no Supremo Tribunal  Federal  a

Ação Direta de Inconstitucionalidade 5748 contra o Decreto 9.101/2017, tendo como fundamento

principal a afronta ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal.  Neste ponto, de fato, o

ato normativo ganha contornos de autonomia, ferindo diretamente a Constituição.

5.  DO LESÃO À LEGALIDADE E ANTERIORIDADE

Como  bem  apontado  pela  inicial  e  pela  decisão  liminar,  em  suma,  o  Decreto

9.101/2017 aumenta as alíquotas do PIS/PASEP e COFINS sem lei, em razão de uma autorização

contida nos artigos 23, § 5º, da Lei 10.865/2004 e 5ª, § 8º, da Lei 9.718/1998, em total afronta ao

art. 150, inc. I, da Constituição da República.

Ainda, o aumento por ato do Poder Executivo se deu sem a anterioridade de noventa

dias, em nova afronta à Constituição, agora em face do contigo no seu art. 195, § 6º.

A engenhosidade para burlar os princípios da legalidade e anterioridade nonagesimal

é bem sintetizada por Frederico Menezes Breyner5:

“O  aumento  de  PIS  e  COFINS  sobre  combustíveis  deve  respeitar  a  anterioridade

nonagesimal.  O aumento operado pelo Decreto 9.101, publicado hoje (21/07/2017) se dá

no  âmbito  de  um  regime  opcional,  no  qual  o  contribuinte  (vendedor)  opta  por  uma

tributação por alíquotas fixas (valor em Reais) sobre determinada quantidade, conforme

art.  23 da Lei  10.865/2004.  O fundamento para esse aumento é o §5º do rt.  23 da Lei

10.865/2004,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  fixar  coeficientes  de  redução  dessas

5 Disponível  em:   < https://www.linkedin.com/pulse/o-aumento-de-pis-e-cofins-sobrecombust%C3%ADveis-deve-
fredericobreyner?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_post_details
%3B1Isx3mE8S8GTmTvX8 hllqw%3D%3D>.  Acesso em 9 ago 2017.
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alíquotas, bem como alterar ou extinguir esses coeficientes, a qualquer tempo. E foi isso que

o Decreto 9.101/2017 fez: alterou para zero os coeficientes de redução previstos no Decreto

5.059/2004, voltando as alíquotas de PIS e COFINS ao patamar previamente fixado no art.

23  da  Lei  10.865/2004  para  o  regime  opcional  de  que  trata  o  dispositivo.  A primeira

conclusão é: o aumento só se aplica aos contribuintes que optaram pelo regime. A segunda

é: pelo "barulho" da notícia, a opção pelo regime foi feita de forma generalizada no setor, o

que  implicará  o  aumento  geral  dos  preços.  E  aí  temos  uma indagação:  esse  aumento

imediato das alíquotas por Decreto é válido perante a anterioridade nonagesimal prevista

no  art.  195,  §6º  da  Constituição?  A  primeira  linha  de  argumentação  pode  responder

positivamente à indagação: tratase um regime opcional  que possibilita uma redução de

alíquotas, com previsão da alteração dessa redução a qualquer tempo. Logo, o contribuinte

nunca será tributado acima da previsão legal, e se houve uma opção que o leva a a perder a

redução a qualquer tempo, é porque foi  esta a vontade do contribuinte.  Não quisesse o

contribuinte ficar à mercê do Poder Executivo, bastaria não optar pelo regime. Contudo,

não nos parece ser a linha mais acertada.  Em primeiro lugar porque não é lícito afirmar

que  se  pode  optar  por  uma  inconstitucionalidade.  Em  segundo  lugar,  ao  prever  a

possibilidade de alteração do coeficiente de redução "a qualquer tempo", o art. 23, §5º da

Lei 10.865/2004 nada disse acerca do momento em que essa alteração entrará em vigor. Ou

seja, a alteração pode se dar a qualquer tempo, mas sobre o momento da entrada em vigor

dessa alteração o dispositivo é silente. Trata-se então de definir o momento de vigênca (que

para nós é o momento em que a lei passa a incidir sobre os fatos) de ato integrante da

legislação tributária (art. 96 do CTN) que, alterando o coeficiente de redução das alíquotas,

aumenta o PIS e COFINS sobre combustíveis.  Nesse ponto da argumentação é possível

sustentar  que  deve  ser  afastada  a  anterioridade  nonagesimal  do  art.  195,  §6º  da

Constituição,  na medida em que não se  trata de "lei"  que aumenta as  contribuições,  e

apenas sobre a "lei" é que versa o dispositivo constitucional. Contudo, o STF já decidiu que

mesmo o Decreto que aumente tributos (no caso julgado, o IPI) nas hipóteses em que isso é

possível (e aqui até mesmo isso é discutível, mas foge do nosso questionamento) submete-se

à  anterioridade  tributária  (STF,  Pleno,  ADI  4661-  MC,  Relator  Min.  Marco  Aurélio,

Tribunal Pleno,  julgado em 20/10/2011).  Do teor  do acórdão,  nota-se que prevaleceu a

segurança jurídica na interpretação do dispositivo constitucional (art. 150, III, 'c').  Pelo

argumento  a  fortiori,  temos  que,  se  a  anterioridade  se  aplica  ao  IPI,  vocacionado  à

extrafiscalidade que demanda atuação rápida do Poder Executivo no aspecto regulatório,

com muito mais razão há se ser aplicada quando o aumento se dá por questões estritamente

arrecadatórias, como no caso do Decreto 9.101/2017. E também já decidiu o STF que não
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interessa por quais mecanismos ou técnicas é determinado o aumento da tributação. Sempre

que isso ocorrer, incidirá a anterioridade tributária (STF, Pleno, ADI 2325-MC, Relator

Min. Marco Aurélio, julgado em 23/09/2004). Daí concluirmos que o aumento das alíquotas

de PIS e COFINS operado pela alteração dos coeficientes de redução no âmbito do regime

opcional  de  que  trata  o  art.  23  da  Lei  10.865/2004  deve  respeitar  a  anterioridade

nonagesimal  do  art.  195,  §6º  da  Constituição.  Basta  agora  aguardar  para  que  os

contribuintes de PIS e COFINS questionem a medida judicialmente,  o que se mostraria

extremamente salutar em um momento de aumento da tributação conjugado com uma grave

crise econômica.”

6.  ÚLTIMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE PARTICIPAÇÃO POPULAR

No início  se  tratou  da  ação popular,  assim como o  voto,  a  iniciativa  popular,  o

plebiscito e o referendo, como importante instrumento de democracia direta e participação política.

Mas valem algumas pequenas considerações sobre a importância da própria participação popular.

Em uma época em que o país vem se defrontando com as chagas de sua corrupção sistêmica, dessas

veias abertas desde muito tempo, mas agora expostas de forma inédita, é importante entender a

relação disso tudo com a participação popular.

JOHNSTON trabalha  a  questão  da  participação  e  das  instituições,  em relação  à

riqueza,  poder  e  democracia.   Uma  geração  de  liberalização  teria  buscado  proteger  interesses

privados em face de um “Estado usurpador”, mas teria enfraquecido instituições públicas chave e

controles políticos, em um convite a abusos do poder privado. Demasiadas vezes pretendeu-se dar

livre  curso  aos  interesses  privados  na  crença  de  que  isso  criaria  rapidamente  substitutos  auto-

reguladores do Estado.  Mas, pergunta o autor, quem protege os fracos?  Mudar esse fardo para a

sociedade civil, perversamente, pode ser um modo de culpar as vítimas. Por essa razão, a reforma

deveria, em última instância, envolver uma profunda democratização (“deep democratization”), que

quer dizer não apenas eleições competitivas ou esquemas de transparência, apesar de valiosos.  Mas
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sim possibilitar que os cidadãos busquem e defendam efetivamente seus valores e interesses e se

estabeleçam em adequadas instituições e práticas de uso de riqueza e poder6.

Em obra que já virou um clássico, ACEMOGLU e ROBINSON argumentam que o que in-

teressa para o sucesso de uma nação são as instituições.  Mas haveria instituições “extrativas”, em

que um pequeno grupo de indivíduos explora o resto, e “inclusivas”, em que muitas pessoas são in-

cluídas no processo de governar, atenuando ou eliminando a exploração7.  Assim, as nações fracas-

sariam por possuírem instituições que repeliriam a efetiva participação de todos.

Ao se interpretar todas as questões jurídicas contidas na presente demanda, relativas à viri-

lidade da ação popular em nosso sistema, há que se ter em mente que isso afeta fundamentalmente o

incentivo ou desincentivo da tão fraca participação popular efetiva no país.

7.  DO PEDIDO

Ex positis, intimado a acompanhar a ação, nos termos do art. 6º, § 4º, e 7º, inc. I,

da Lei 4.717/65, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifesta-se pela regularidade do feito e

pelo  prosseguimento  da  presente  ação,  pugnando  desde  já  pelo  julgamento  da  procedência  do

pedido.

Macaé/RJ, 9 de agosto de 2017.

LEANDRO MITIDIERI FIGUEIREDO

Procurador da República

6 JOHNSTON, Michael.  Syndromes of corruption.  Cambridge:  Cambridge University Press, 2005, p. 218.
7 ACEMOGLU, Daron.  ROBINSON, James A.  Why nations fail:   the origins of power,  prosperity and poverty.
Crown Business, 2012, p. 77.
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