
 
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6399 

Requerente: Procurador-Geral da República 

Requeridos: Presidente da República e Congresso Nacional 

Relator:  Ministro MARCO AURÉLIO 

 
Tributário. Artigo 28 da Lei nº 13.988/2020. 
Instituição de regra de desempate de julgamento em 
favor do contribuinte no âmbito do processo 
administrativo de determinação e exigência do 
crédito tributário. Inaplicabilidade do voto de 
qualidade a que se refere o artigo 25, § 9º do Decreto 
nº 70.235, de 6 de março de 1972. Alegação de 
inconstitucionalidade formal por resultar o 
dispositivo impugnado de emenda parlamentar sem 
pertinência temática com a Medida Provisória nº 
899/2019 que lhe deu origem e por tratar de 
organização de órgão integrante da Administração 
Pública federal, matéria de iniciativa privativa do 
Presidente da República. Improcedência. A Medida 
Provisória nº 899/2019 tratava de mecanismos de 
resolução de litígios no âmbito dos procedimentos 
administrativos fiscais, referindo-se, em sua 
exposição de motivos, expressamente a processos do 
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Tanto 
o texto original quanto a emenda parlamentar que 
resultou na disposição questionada versam sobre 
procedimento administrativo fiscal. Por isso, tratam 
de direito tributário, disciplina afeta à iniciativa 
legislativa geral. As regras constitucionais que 
estabelecem iniciativas privativas, por interferirem 
no equilíbrio dos poderes, não comportam 
interpretação ampliativa. Precedentes desse 
Supremo Tribunal Federal. Manifestação pela 
improcedência do pedido formulado. 

 
Egrégio Supremo Tribunal Federal, 
 

O Advogado-Geral da União, tendo em vista o disposto no artigo 

103, § 3º, da Constituição da República, bem como na Lei nº 9.868, de 10 de 

novembro de 1999, vem, respeitosamente, manifestar-se quanto à presente ação 

direta de inconstitucionalidade. 
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ADI nº 6399, Rel. Min. Marco Aurélio 2

I – DA AÇÃO DIRETA  

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de 

medida cautelar proposta pelo Procurador-Geral da República, tendo por objeto o 

artigo 28 da Lei nº 13.988/2020, que “dispõe sobre a transação nas hipóteses que 

especifica; e altera as Leis nos 13.464, de 10 de julho de 2017, e 10.522, de 19 de 

julho de 2002”. Eis o teor do dispositivo impugnado: 

Art. 28. A Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, passa a vigorar 
acrescida do seguinte art. 19-E: 
 

“Art. 19-E. Em caso de empate no julgamento do processo 
administrativo de determinação e exigência do crédito tributário, 
não se aplica o voto de qualidade a que se refere o § 9º do art. 25 
do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, resolvendo-se 
favoravelmente ao contribuinte.” 

O requerente argumenta que a disposição questionada, resultante da 

conversão em lei da Medida Provisória nº 899/2019, seria formalmente 

inconstitucional, por resultar de emenda parlamentar em matéria de iniciativa 

reservada e sem pertinência temática com o texto original. Tal circunstância 

representaria violação aos artigos 1º, caput e parágrafo único; 2º, caput; 61, § 1º, 

inciso II, alínea “e”, e 84, inciso VI, todos da Constituição da República1. 

 
1 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 
nos termos desta Constituição.” 
 
“Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.” 
 
“Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos 
Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal 
Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos 
previstos nesta Constituição. 
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 
(...) 
II – disponham sobre: 
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ADI nº 6399, Rel. Min. Marco Aurélio 3

O autor assevera que a referida Medida Provisória “disciplinava as 

circunstâncias em que o Fisco poderia negociar extrajudicialmente com seus 

devedores ou partes adversas, de forma a encerrar processos ou a evitar o 

ajuizamento de ações relativamente a créditos públicos já existentes” (fl. 03 da 

petição inicial). 

Não obstante, afirma que, no curso do processo legislativo, teria sido 

incluído o dispositivo sob invectiva, cujo objetivo seria extinguir o voto de 

qualidade no caso de empate nas decisões do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais (CARF). 

Nesse sentido, sustenta que a Medida Provisória nº 899/2019 diria 

respeito à negociação extrajudicial de créditos existentes e constituídos, enquanto 

o artigo 28 da Lei nº 13.988/2020, ao tratar de regra de desempate em julgamento 

administrativo de órgão colegiado, disciplinaria o procedimento de determinação 

e exigência do crédito tributário. 

O autor assevera que, nos termos dos artigos 61, § 1º, inciso II, alínea 

“e”, e 84, VI, da Carta de 1988, a matéria referente à organização e funcionamento 

dos órgãos da Administração Pública seria reservada ao Presidente da República. 

Sustenta que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão 

integrante da Administração Pública federal, seria composto por seções e Câmara 

Superior, formadas por turmas, integradas por representantes dos contribuintes e 

da Fazenda Pública. Afirma que o representante da Fazenda Pública que preside 

 
(...) 
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;” 
 
“Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 
(...) 
VI - dispor, mediante decreto, sobre:  
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação 
ou extinção de órgãos públicos;  
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;” 
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ADI nº 6399, Rel. Min. Marco Aurélio 4

o órgão possuiria voto de qualidade em caso de empate, nos termos do artigo 25, 

§ 9º, do Decreto nº 70.235/19722. 

Por isso, também em razão da interferência em órgão administrativo 

sem o respeito à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, o dispositivo 

padeceria de inconstitucionalidade formal. 

Além disso, o requerente salientou a legitimidade do voto de 

qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o qual seria uma 

opção política legítima, razoável e proporcional. 

Ressaltou os impactos na arrecadação de recursos pelo fim desse 

critério decisório e afirmou que “os recursos julgados por voto de qualidade 

somaram, entre 2017 e 2019, o montante de R$ 221.197.697.858,51 (R$ 221 

bilhões); desse total, R$ 177.436.812.298,81 (R$ 177 bilhões) de créditos 

tributários foram julgados a favor da Fazenda” (fl. 29 da petição inicial). 

Com esteio nesses argumentos, requer, em sede cautelar, a suspensão 

da eficácia do artigo 28 da Lei nº 13.988/2020 e, no mérito, a declaração de sua 

inconstitucionalidade. 

O processo foi distribuído ao Ministro Relator MARCO AURÉLIO, que, 

nos termos do artigo 12 da Lei nº 9.868/1999, solicitou informações às autoridades 

requeridas, bem como a manifestação do Advogado-Geral da União e do 

Procurador-Geral da República. 

Em atendimento à solicitação, o Presidente da Câmara dos 

Deputados informou que a Medida Provisória nº 899/2019 teria sido processada, 

 
2 “Art. 25. (...) 
(...) 
§ 9º Os cargos de Presidente das Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, das câmaras, das suas turmas 
e das turmas especiais serão ocupados por conselheiros representantes da Fazenda Nacional, que, em caso de 
empate, terão o voto de qualidade, e os cargos de Vice-Presidente, por representantes dos contribuintes.” 
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ADI nº 6399, Rel. Min. Marco Aurélio 5

naquela Casa Legislativa, com a observância dos trâmites constitucionais e 

regimentais adequados. 

De seu turno, o Presidente da República defendeu a 

constitucionalidade do dispositivo impugnado. Asseverou que a disposição 

normativa, ao tratar de regra de julgamento no CARF, estaria relacionada à 

matéria referente à transação no contencioso administrativo, inclusive em créditos 

tributários não definitivamente julgados, a qual seria disciplinada também na Lei 

nº 13.988/2020. Por isso, não haveria abuso no poder de emenda. 

Além disso, sustentou inexistência de violação à iniciativa privativa 

do Chefe do Poder Executivo, pois nela não se incluiria a disciplina procedimental 

de julgamento de processo administrativo de determinação e exigência de crédito 

tributário, e não haveria, no caso, alteração da estrutura da Administração Pública. 

Ressaltou que o poder de emenda seria prerrogativa de ordem 

político-jurídica inerente ao exercício da atividade legislativa, e que a 

Constituição reconheceria que as leis que tratam de Direito Tributário poderiam 

advir de iniciativa parlamentar. Afirmou, também, que não haveria ofensa aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nem ao devido processo legal. 

Em linha semelhante de argumentação, o Senado Federal defendeu a 

constitucionalidade do dispositivo, o qual se inseriria no tema amplo de processo 

fiscal administrativo, também tratado pela Medida Provisória nº 899/2019. 

Ressaltou que a existência de pertinência temática deveria ser analisada à luz dos 

artigos 3º e 7º da Lei Complementar nº 95/19983 e dos artigos 230 e 231 do 

 
3 “Art. 3o A lei será estruturada em três partes básicas: 
I - parte preliminar, compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto e a indicação do 
âmbito de aplicação das disposições normativas; 
II - parte normativa, compreendendo o texto das normas de conteúdo substantivo relacionadas com a matéria 
regulada; 
III - parte final, compreendendo as disposições pertinentes às medidas necessárias à implementação das normas 
de conteúdo substantivo, às disposições transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a cláusula de 
revogação, quando couber.” 
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ADI nº 6399, Rel. Min. Marco Aurélio 6

Regimento Interno do Senado Federal4. Nesse sentido, asseverou que “a 

pertinência temática não se confunde com identidade de objeto, porque, se assim 

fosse, esvaziaria sobremaneira as possibilidades de emenda e de deliberação 

pelos parlamentares” (fl. 06 das informações prestadas). 

Afirmou, também, que não haveria violação à iniciativa privativa do 

Presidente da República, pois a disciplina do processo administrativo fiscal seria 

de ordem processual, não se confundindo com a organização administrativa. 

Acerca do voto de qualidade, argumentou que “o fato de ser ele 

constitucionalmente possível não implica que seja constitucionalmente 

obrigatório” (fl. 07 das informações prestadas). Salientou que a aprovação do 

dispositivo impugnado resultara de amplo debate parlamentar e que o Poder 

Judiciário deveria exercer, no caso, uma postura de autocontenção. 

Na sequência, vieram os autos para manifestação do Advogado-

Geral da União.  

 
“Art. 7o O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados os 
seguintes princípios: 
I - excetuadas as codificações, cada lei tratará de um único objeto; 
II - a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão; 
III - o âmbito de aplicação da lei será estabelecido de forma tão específica quanto o possibilite o conhecimento 
técnico ou científico da área respectiva; 
IV - o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subseqüente se destine a 
complementar lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa.” 

 
4 “Art. 230. Não se admitirá emenda: 
I - sem relação com a matéria da disposição que se pretenda emendar; 
II - em sentido contrário à proposição quando se trate de proposta de emenda à Constituição, projeto de lei ou de 
resolução; 
III - que diga respeito a mais de um dispositivo, a não ser que se trate de modificações correlatas, de sorte que a 
aprovação, relativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros; 
IV - que importe aumento da despesa prevista (Const., art. 63): 
a) nos projetos de iniciativa do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, §§ 3º e 4º, da 
Constituição (Const., art. 63, I); 
b) nos projetos sobre organização dos serviços administrativos do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do 
Ministério Público (Const., art. 63, II).” 
 
“Art. 231. Às comissões é admitido oferecer subemendas, as quais não poderão conter matéria estranha à das 
respectivas emendas.” 
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ADI nº 6399, Rel. Min. Marco Aurélio 7

II – MÉRITO 

Conforme narrado, o autor argumenta que o artigo 28 da Lei nº 

13.988/2020 seria formalmente inconstitucional, por ser fruto de emenda 

parlamentar sem pertinência com a Medida Provisória nº 899/2019 que lhe deu 

origem e por tratar de matéria de iniciativa reservada ao Presidente da República. 

Cumpre, assim, verificar se o acréscimo promovido na tramitação 

legislativa de fato extrapolou as balizas do poder de emenda parlamentar e se 

houve, no caso, invasão à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 

O poder de emenda é prerrogativa institucional inerente ao exercício 

da atividade legislativa e, especificamente em relação à tramitação legislativa das 

medidas provisórias, tem previsão expressa no artigo 62, § 12, da Constituição da 

República. Confira-se: 

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República 
poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-
las de imediato ao Congresso Nacional.    
 
(...) 
 
§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original 
da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que 
seja sancionado ou vetado o projeto. (Grifou-se). 

Não há dúvida, portanto, sobre a possibilidade de emendas 

parlamentares no processo legislativo de aprovação das medidas provisórias. Essa 

faculdade, entretanto, não se reveste de caráter absoluto, mas deve respeito aos 

postulados que conformam o devido processo legislativo. 

Forte nessa premissa, esse Supremo Tribunal Federal, a partir do 

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5127, estabeleceu que as 

emendas parlamentares apresentadas durante a análise de medidas provisórias 

deveriam guardar pertinência com a matéria originalmente versada. Confira-se, a 
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ADI nº 6399, Rel. Min. Marco Aurélio 8

propósito, o teor da ementa do referido julgado: 

DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE 
CONSTITUCIONALIDADE. EMENDA PARLAMENTAR EM 
PROJETO DE CONVERSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. 
CONTEÚDO TEMÁTICO DISTINTO DAQUELE ORIGINÁRIO DA 
MEDIDA PROVISÓRIA. PRÁTICA EM DESACORDO COM O 
PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E COM O DEVIDO PROCESSO 
LEGAL (DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO). 1. Viola a 
Constituição da República, notadamente o princípio democrático e 
o devido processo legislativo (arts. 1º, caput, parágrafo único, 2º, 
caput, 5º, caput, e LIV, CRFB), a prática da inserção, mediante 
emenda parlamentar no processo legislativo de conversão de 
medida provisória em lei, de matérias de conteúdo temático 
estranho ao objeto originário da medida provisória. 2. Em atenção 
ao princípio da segurança jurídica (art. 1º e 5º, XXXVI, CRFB), 
mantém-se hígidas todas as leis de conversão fruto dessa prática 
promulgadas até a data do presente julgamento, inclusive aquela 
impugnada nesta ação. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada 
improcedente por maioria de votos. 
(ADI nº 5127, Relatora: Ministra ROSA WEBER, Relator para 
Acórdão:  Ministro EDSON FACHIN, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, 
Julgamento em 15/10/2015, Publicação em 11/05/2016; grifou-se). 

No voto que prevaleceu na oportunidade, o Ministro EDSON FACHIN 

afirmou que o papel de controle das medidas provisórias exercido pelo Congresso 

Nacional incluiria, também, a modificação de seu texto normativo. Confira-se: 

Como é sabido, o procedimento de conversão em lei da Medida 
Provisória tem no processo legislativo de conversão o seu instrumento 
de realização. Neste, o poder Legislativo pode aprovar emendas à 
medida provisória, sejam elas aditivas, modificativas ou supressivas 
(CLÈVE, Clèmerson Merlin. Medidas Provisórias. 3ª Ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010. p. 249 e p. 252). 
Nesse quadrante, ao Poder Legislativo é cabível não apenas o controle 
de edição da Medida Provisória, mas também a modificação de seu 
texto normativo. 

Não se contesta, portanto, a seguinte premissa contida na petição 

inicial: apenas as emendas parlamentares que guardem relação de pertinência com 

o objeto de medida provisória analisada pelo Congresso Nacional respeitam o 

devido processo legislativo. Entretanto, a estreiteza da pertinência temática 

invocada pelo autor parece não se mostrar compatível com a jurisprudência desse 
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ADI nº 6399, Rel. Min. Marco Aurélio 9

Supremo Tribunal Federal. 

Com efeito, na referida Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

5127, questionava-se a alteração de dispositivos do Decreto-lei nº 9.295/1946, a 

fim de extinguir a profissão de técnico em contabilidade, no bojo do processo de 

conversão da Medida Provisória nº 472/2009. Essa Medida Provisória, 

originalmente, instituía o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento 

de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste - REPENEC; criava o Programa Um Computador por Aluno - PROUCA e 

instituía o Regime Especial de Aquisição de Computadores para uso 

Educacional - RECOMPE; prorrogava benefícios fiscais; constituía fonte de 

recursos adicional aos agentes financeiros do Fundo da Marinha Mercante - FMM 

para financiamentos de projetos aprovados pelo Conselho Diretor do Fundo da 

Marinha Mercante - CDFMM; dispunha sobre a Letra Financeira e o Certificado 

de Operações Estruturadas; alterava a redação da Lei no 11.948, de 16 de junho 

de 2009; ajustava o Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV; e dava outras 

providências. 

Como se vê, não havia nenhum liame de conteúdo entre a Medida 

Provisória nº 472/2009 e a extinção da profissão de técnico em contabilidade. 

Também no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

5012 questionou-se acréscimo à Medida Provisória nº 472/2009, consistente em 

alteração de limites de unidade de conservação, matéria completamente estranha 

ao seu objeto, já detalhado anteriormente. Apesar de julgada improcedente pelo 

caráter prospectivo da tese fixada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

5127, essa Suprema Corte reconheceu violação ao devido processo legislativo e 

ao princípio democrático5. 

 
5 “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 113 A 126 DA LEI Nº 12.249/2010. CONVERSÃO 
DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 472/2009. DISPOSITIVOS INCLUÍDOS POR EMENDA PARLAMENTAR. 
AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM O OBJETO ORIGINAL DA MEDIDA PROVISÓRIA. 
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ADI nº 6399, Rel. Min. Marco Aurélio 10

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 51356, analisou-se a 

inserção de dispositivo que incluía as Certidões de Dívida Ativa no rol dos títulos 

sujeitos a protesto, via emenda parlamentar, no curso do processo legislativo de 

aprovação da Medida Provisória nº 577/2012. Entretanto, tal norma provisória 

dispunha sobre a extinção das concessões de serviço público de energia elétrica e 

a prestação temporária do serviço, sobre a intervenção para adequação do serviço 

público de energia elétrica, dentre outras providências. Na oportunidade, essa 

Suprema Corte também afirmou a inexistência de pertinência temática, não 

declarando a inconstitucionalidade formal em respeito ao marco temporal 

estabelecido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5127. 

Da análise dos referidos casos, percebe-se que esse Supremo 

Tribunal Federal considerou não haver pertinência temática em hipóteses de 

evidente dissociação entre o conteúdo original das medidas provisórias e a matéria 

 
INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO 
DEMOCRÁTICO E AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ARTS. 1º, CAPUT, 2º, 5º, LIV, 62 E 
84, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Inclusão, por emenda parlamentar, dos arts. 113 a 126, 
versando sobre alteração de limites de unidades de conservação, na redação final da Lei nº 12.249/2010, 
conversão da Medida Provisória nº 472/2009. 2. Afronta ao princípio democrático, ao postulado da separação 
entre os Poderes e à garantia do devido processo legislativo, à ausência de pertinência temática entre a matéria 
veiculada na emenda parlamentar e o objeto da medida provisória submetida à conversão em lei. 3. Em 
15.10.2015, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, embora reconhecendo formalmente inconstitucional, a teor 
dos arts. 1º, caput e parágrafo único, 2º, caput, e 5º, LIV, da Carta Política, a inclusão de emenda, em projeto de 
conversão de medida provisória em lei, versando conteúdo divorciado do seu objeto originário, ao julgamento da 
ADI 5127, forte no princípio da segurança jurídica, afirmou a validade dos preceitos normativos resultantes de 
emendas a projetos de lei de conversão, ainda que sem relação com o objeto da medida provisória, aprovados 
antes da data daquele julgamento. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI nº 5012, 
Relatora: Ministra Rosa Weber, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 16/03/2017, Publicação em 
01/02/2018). 
6 “Direito tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 9.492/1997, art. 1º, parágrafo único. Inclusão 
das certidões de dívida ativa no rol de títulos sujeitos a protesto. Constitucionalidade. 1. O parágrafo único do 
art. 1º da Lei nº 9.492/1997, inserido pela Lei nº 12.767/2012, que inclui as Certidões de Dívida Ativa - CDA no 
rol dos títulos sujeitos a protesto, é compatível com a Constituição Federal, tanto do ponto de vista formal quanto 
material. 2. Em que pese o dispositivo impugnado ter sido inserido por emenda em medida provisória com a qual 
não guarda pertinência temática, não há inconstitucionalidade formal. É que, muito embora o STF tenha decidido, 
na ADI 5.127 (Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 15.10.2015), que a prática, 
consolidada no Congresso Nacional, de introduzir emendas sobre matérias estranhas às medidas provisórias 
constitui costume contrário à Constituição, a Corte atribuiu eficácia ex nunc à decisão. Ficaram, assim, 
preservadas, até a data daquele julgamento, as leis oriundas de projetos de conversão de medidas provisórias 
com semelhante vício, já aprovadas ou em tramitação no Congresso Nacional, incluindo o dispositivo questionado 
nesta ADI.  (...) 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “O 
protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma 
desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção 
política.” (ADI nº 5135, Relator: Ministro ROBERTO BARROSO, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 
09/11/2016, Publicação em 07/02/2018). 
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ADI nº 6399, Rel. Min. Marco Aurélio 11

objeto de emenda parlamentar. O objetivo da análise da pertinência temática é, 

assim, evitar que matérias completamente alheias ao assunto tratado por medida 

provisória, cuja tramitação é diferenciada, sejam aprovadas sem o debate 

democrático pertinente. 

Entretanto, a exigência dessa correlação de conteúdos não tem 

aptidão para tolher, de forma absoluta, o poder de emenda no curso do processo 

legislativo de análise das medidas provisórias. Essa faculdade do legislador, aliás, 

é ínsita ao controle democrático daqueles atos do Poder Executivo e pode 

significar acréscimos ou modificações em seu texto. 

No presente caso, a Medida Provisória nº 899/2019, que “dispõe 

sobre a transação nas hipóteses que especifica”, foi editada para estabelecer 

requisitos e condições para que a União e os contribuintes realizassem transações 

resolutivas de litígio. Em sua redação original, o artigo 1º, § 3º já abarcava os 

créditos tributários não judicializados sob a administração da Secretaria Especial 

da Receita Federal do Brasil (o que pressupõe a sua constituição definitiva), a 

dívida ativa e tributos da União e a dívida ativa das autarquias e fundações 

públicas federais. 

Na Exposição de Motivos que encaminhou a proposta da referida 

Medida Provisória, esclarece-se que o seu objetivo seria a regulamentação do 

artigo 171 do Código Tributário Nacional7, a fim de conferir maior efetividade na 

recuperação de créditos inscritos em dívida ativa da União e reduzir a litigiosidade 

relacionada a controvérsias tributárias. Afirmou-se, na oportunidade, o seguinte: 

4. A proposição prevê, ainda, modalidade de transação voltada à 
redução de litigiosidade no contencioso tributário, afastando-se do 
modelo meramente arrecadatório. Objetiva-se, com a proposição, atacar 
o gargalo do processo contencioso tributário, cujo estoque, apenas 

 
7 “Art. 171. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária 
celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação de litígio e conseqüente extinção 
de crédito tributário. 
Parágrafo único. A lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso.” 
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ADI nº 6399, Rel. Min. Marco Aurélio 12

no Conselho de Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), 
totaliza mais de R$ 600 bilhões de reais, distribuídos em cerca de 120 
mil processos. 
 
(...) 
 
8. Todas essas propostas permitirão, ademais, que a PGFN concentre 
esforços noutras causas, litígios ou cobranças, promovendo incremento 
na arrecadação, a prevenção e a redução de litigiosidade, e ganhos de 
celeridade, eficiência e economicidade. 
9. Ademais, a medida insere a Procuradoria-Geral Federal e 
Procuradoria-Geral da União no mesmo modelo de resolução de 
litígios, seja a primeira no trato da Dívida Ativa das autarquias e 
fundações públicas federais, na qual incluída dívida de natureza 
tributária (taxa), bem como a segunda que também exerce relevante 
papel de cobrança de valores devidos ao erário. 
10. Estimativas conservadoras apontam como resultado da medida a 
arrecadação de R$ 1,425 bilhão em 2019, R$ 6,384 bilhões em 2020 e 
R$ 5,914 bilhões em 2021, sem prejuízo da economia de recursos 
decorrentes da solução dos litígios encerrados pela transação. (...). 

A disposição questionada na presente ação direta, de seu turno, se 

refere à regra presente no artigo 19-E na Lei nº 10.522/2002, o qual prevê que, em 

caso de empate no julgamento do processo administrativo de determinação e 

exigência do crédito tributário, a resolução dar-se-á em favor do contribuinte, não 

se aplicando o voto de qualidade a que se refere o artigo 25, § 9º, do Decreto nº 

70.235/1972.  

Em que pese a Medida Provisória nº 899/2019 ter tratado apenas da 

transação nos termos do art. 171 do CTN, o que pressupõe a constituição 

definitiva do crédito tributário, não há, como pretende o autor, uma dissociação 

absoluta dos conteúdos, mas o exercício regular do poder de emenda dos 

parlamentares. 

Frise-se, neste ponto, que a adoção da estreitíssima noção de 

pertinência temática invocada pelo autor teria como consequência prática o 

engessamento da atividade legislativa de apreciação das medidas provisórias, em 

evidente afronta ao artigo 62, § 12, da Constituição da República e à própria 
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ADI nº 6399, Rel. Min. Marco Aurélio 13

jurisprudência dessa Suprema Corte. 

Aliás, esse Supremo Tribunal Federal tem se manifestado pela 

regularidade do exercício do poder de emenda, mesmo em matérias inseridas na 

iniciativa privativa de determinadas autoridades (o que, como se argumentará a 

seguir, não é o caso dos autos). Isso porque o Poder Legislativo não funciona 

como mero ratificador das propostas que lhe são submetidas. Confira-se, nesse 

sentido, o seguinte precedente: 

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 13.611/2002 do Estado do 
Paraná, a qual estabeleceu os valores das custas judiciais devidas no 
âmbito do Poder Judiciário estadual. Inconstitucionalidade formal: 
inexistência. Poder de emenda do Poder legislativo em matéria de 
iniciativa exclusiva do Tribunal de Justiça. Ausência de 
inconstitucionalidade material. Taxa judiciária. Vinculação ao valor da 
causa ou ao valor dos bens sob litígio. 1. Não ofendem a autonomia 
administrativa e financeira do Poder Judiciário estadual ou sua 
reserva de iniciativa legislativa emendas parlamentares oferecidas 
a projetos de lei que versem sobre tabelas de custas e emolumentos. 
A função do Legislativo nos projetos cuja iniciativa de propositura 
seja exclusiva de algum órgão ou agente político não se resume a 
chancelar seu conteúdo original. O debate, as modificações e as 
rejeições decorrentes do processo legislativo defluem do caráter 
político da atividade. 2. A jurisprudência da Corte tem entendido, 
reiteradamente, que a Constituição Federal somente veda ao Poder 
Legislativo formalizar emendas a projetos de iniciativa exclusiva se 
delas resultarem aumento de despesa pública ou se forem totalmente 
impertinentes à matéria versada no projeto, o que não é o caso da 
presente ação direta. Precedentes: ADI nº 3.288/MG, Rel. Min. Ayres 
Britto, DJ de 24/2/11; ADI nº 2350/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 
de 30/4/2004. 3. (...) 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada 
improcedente. 
(ADI nº 2696, Relator: Ministro DIAS TOFFOLI, Órgão Julgador: 
Tribunal Pleno, Julgamento em 15/12/2016, Publicação em 
14/03/2017; grifou-se). 

Evidenciada a pertinência temática entre a emenda que originou o 

dispositivo sob invectiva e a Medida Provisória nº 899/2019, passa-se à análise 

da alegada violação à iniciativa privativa do Presidente da República, em face da 

alegação de a norma questionada dispor sobre órgão integrante da Administração 

Pública Federal. 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
03

.4
07

.1
61

-0
0 

AD
I 6

39
9

Em
: 0

3/
06

/2
02

0 
- 1

6:
51

:3
2



ADI nº 6399, Rel. Min. Marco Aurélio 14

Nos termos do artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “e”, da Constituição 

Federal, a matéria referente à organização e funcionamento dos órgãos da 

Administração Pública depende de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Eis o 

teor do referido dispositivo: 

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a 
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-
Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição. 
 
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 
(...) 
II - disponham sobre: 
(...) 
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, 
observado o disposto no art. 84, VI; 

Essa iniciativa para deflagrar o processo legislativo tendente à 

criação e extinção de órgãos e ministérios interfere diretamente na divisão de 

Poderes, como afirma Juraci Mourão Lopes Filho: 

As razões para considerar principiológicas tais disposições sobre 
processo legislativo consistem na sua direta interferência na divisão dos 
poderes do Estado. As iniciativas legislativas distribuídas pelos 
diversos órgãos constitucionais são pontos definidores essenciais de 
suas feições jurídicas, porquanto influenciam diretamente a maior 
ou menor autonomia do poder ou órgão. Do mesmo modo, a fase de 
deliberação legislativa (com o delineamento do poder de emendar o 
projeto inicial) e executiva (mediante sanção ou veto), e a promulgação 
e publicação. Tudo faz parte das prerrogativas, freios e contrapesos que 
definem cada um dos entes de status constitucional, determinando 
diretamente como é a separação dos poderes no âmbito federal e que, 
por esse motivo, deve ser observado no plano estadual. Alteração 
determinante nesse equilíbrio de poderes é inconstitucional.8 

Tanto é assim que há diversas decisões desse Supremo Tribunal 

 
8 LOPES FILHO, Juraci Mourão. Competências federativas: na Constituição e nos precedentes do STF. 
Salvador: JusPodivm, 2012, p. 154; grifou-se. 
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ADI nº 6399, Rel. Min. Marco Aurélio 15

Federal9 no sentido de que “as regras básicas do processo legislativo federal – 

incluídas as de reserva de iniciativa –, são de absorção compulsória pelos 

Estados, na medida em que substantivam prisma relevante do princípio sensível 

da separação e independência dos poderes”. 

Nesse contexto, é importante ter em vista que atribuição do 

Presidente da República, seja nas matérias sujeitas à reserva legal que dizem 

respeito à criação e extinção de órgãos, seja nas atinentes à organização 

administrativa que podem ser veiculadas por decreto, se justifica na medida em 

que se relaciona com sua função de Chefe do Poder Executivo e, portanto, 

responsável pela função tipicamente administrativa do Estado. 

A matéria veiculada no artigo 28 da Lei nº 13.988/2020, por sua vez, 

parece não ter relação direta com a organização administrativa, nem interfere com 

as atribuições ou estrutura do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão 

contido na estrutura do Ministério da Economia, tratando-se apenas e tão somente 

de norma que visa disciplinar o resultado do julgamento. Neste ponto, é válida a 

transcrição do dispositivo: 

Art. 28. A Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, passa a vigorar 
acrescida do seguinte art. 19-E: 
 

“Art. 19-E. Em caso de empate no julgamento do processo 
administrativo de determinação e exigência do crédito tributário, 
não se aplica o voto de qualidade a que se refere o § 9º do art. 25 
do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, resolvendo-se 
favoravelmente ao contribuinte.” 

A simples leitura da disposição parece revelar a sua inaptidão para 

representar qualquer intromissão na forma de organização do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais e, com isso, vulnerar a iniciativa privativa do 

 
9 ADI nº 430, Relator: Ministro Sepúlveda Pertence, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 25/05/1994, 
Publicação em 01/07/1994. 
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ADI nº 6399, Rel. Min. Marco Aurélio 16

Presidente da República na matéria. 

Trata-se, na realidade, de regra de resolução de empates no âmbito 

daquele órgão colegiado, a qual passou a estabelecer que, não havendo maioria 

formada, o empate resolve-se favoravelmente ao contribuinte. Trata-se de 

disciplinar uma fase do processo administrativo fiscal, o que qualifica a matéria 

como tendo natureza tributária. 

A análise conjunta dos artigos 48, inciso I, e 61 do Texto 

Constitucional leva à conclusão de que a matéria é de iniciativa comum. Veja-se: 

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da 
República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, 
dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente 
sobre: 
I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas; 
 
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a 
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-
Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição. 

Aliás, são diversos os precedentes dessa Suprema Corte que 

reconhecem que a matéria atinente a direito tributário é de iniciativa geral. Veja-

se, por todos, o seguinte: 

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei n. 15.054/2006 do Estado 
do Paraná que restabelece benefícios fiscais no âmbito dos programas 
Bom Emprego, Paraná Mais Emprego e Desenvolvimento Econômico, 
Tecnológico e Social do Paraná (PRODEPAR). 3. Vício de iniciativa. 
Matéria tributária. Inexistência de iniciativa exclusiva do Chefe do 
Executivo. Precedentes. 4. Violação do art. 14 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Afronta ao art. 163, I, da Constituição Federal. 
Impossibilidade de adoção de dispositivos infraconstitucionais como 
parâmetro de controle. Precedentes. 5. Inexistência de violação à 
isonomia. 6. Causa de pedir aberta. Ofensa à alínea “g” do inciso XII 
do § 2º do art. 155 da Constituição (“guerra fiscal”.) Concessão 
unilateral de benefício fiscal no âmbito do ICMS. 
Inconstitucionalidade. Precedentes. 7. Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada procedente. 
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ADI nº 6399, Rel. Min. Marco Aurélio 17

(ADI nº 3796, Relator: Ministro GILMAR MENDES, Órgão Julgador: 
Tribunal Pleno, Julgamento em 08/03/2017, Publicação em 
01/08/2017; grifou-se). 

Além disso, as regras de iniciativa, conforme a consolidada 

jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, por representarem limitação ao 

poder de deflagração do processo legislativo, não comportam intepretação 

ampliativa. Confira-se: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL 
10.795/2003, QUE ALTEROU A LEI FEDERAL 6.530/1978 PARA 
ESTABELECER A ELEIÇÃO DA TOTALIDADE DOS MEMBROS 
DOS CONSELHOS REGIONAIS DE CORRETORES DE IMÓVEIS 
E FIXAR VALORES MÁXIMOS PARA AS ANUIDADES 
DEVIDAS A ESSAS ENTIDADES, COM CORREÇÃO ANUAL. 
AGENTES HONORÍFICOS. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DA 
INICIATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PARA A 
EDIÇÃO DE NORMAS RELATIVAS A CRIAÇÃO DE CARGOS, 
SERVIDORES PÚBLICOS, ORGANIZAÇÃO OU 
FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS REGIONAIS. AUSÊNCIA 
DE ÔNUS PARA O PODER EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE 
OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. (...).     
1. Conselhos de fiscalização profissional têm natureza jurídica de 
autarquia. Precedentes: MS 22.643, rel. min. Moreira Alves, Plenário, 
DJ de 4/12/1998; ADI 1.717, rel. min. Sydney Sanches, DJ de 
28/3/2003. (...) 3. A iniciativa parlamentar e suas limitações estão 
previstas em numerus clausus no artigo 61, § 1º, da Constituição 
Federal (ADI 3.394, rel. min. Eros Grau, Plenário, DJe de 15/8/2008). 
4. (...) 5. A Lei federal 10.795/2003, de iniciativa parlamentar, 
promoveu alterações nos artigos 11 e 16 da Lei federal 6.530/1978, e 
especificamente no artigo 11, que incidiram sobre a forma de 
composição dos Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis, cujos 
membros, em sua totalidade, passaram a ser eleitos pelo voto direto, 
secreto e obrigatório dos profissionais inscritos, alterando-se a regra 
anterior segundo a qual um terço dos integrantes de cada Conselho 
deveria ser indicado pelos Sindicatos de Corretores de Imóveis com 
funcionamento regular na respectiva jurisdição. Previu a lei, ainda, a 
aplicação de multa àqueles que deixarem de votar. Deveras, em relação 
ao artigo 16, houve a inserção dos §§ 1º e 2º, que estabeleceram os 
limites máximos para a fixação dos valores das anuidades devidas aos 
Conselhos Regionais pelo Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, 
bem como a correção anual desses limites pelo índice oficial de preços 
ao consumidor. (...) 7. A lei sub examine não padece de vício de 
iniciativa, porquanto não criou cargos nem dispôs sobre servidores 
públicos, organização ou funcionamento dos Conselhos Regionais de 
Corretores de Imóveis. 8. O princípio da separação dos poderes, à luz 
da modificação na forma de composição dos Conselhos Regionais de 
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ADI nº 6399, Rel. Min. Marco Aurélio 18

Corretores de Imóveis, não acarretou nenhum ônus para o Poder 
Executivo. (...) 12. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e 
julgado improcedente o pedido. 
(ADI nº 4174, Relator: Ministro LUIZ FUX, Órgão Julgador: Tribunal 
Pleno, Julgamento em 04/10/2019, Publicação em 17/10/2019; grifou-
se). 
 
ADI - LEI Nº 7.999/85, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 
COM A REDAÇÃO QUE LHE DEU A LEI Nº 9.535/92 - BENEFÍCIO 
TRIBUTÁRIO - MATÉRIA DE INICIATIVA COMUM OU 
CONCORRENTE - REPERCUSSÃO NO ORÇAMENTO 
ESTADUAL - ALEGADA USURPAÇÃO DA CLÁUSULA DE 
INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 
- AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA - MEDIDA 
CAUTELAR INDEFERIDA. - A Constituição de 1988 admite a 
iniciativa parlamentar na instauração do processo legislativo em tema 
de direito tributário. - A iniciativa reservada, por constituir matéria 
de direito estrito, não se presume e nem comporta interpretação 
ampliativa, na medida em que - por implicar limitação ao poder de 
instauração do processo legislativo - deve necessariamente derivar 
de norma constitucional explícita e inequívoca. - O ato de legislar 
sobre direito tributário, ainda que para conceder benefícios jurídicos de 
ordem fiscal, não se equipara - especialmente para os fins de 
instauração do respectivo processo legislativo - ao ato de legislar sobre 
o orçamento do Estado. 
(ADI nº 724 MC, Relator: Ministro CELSO DE MELLO, Órgão Julgador: 
Tribunal Pleno, Julgamento em 07/05/1992, Publicação em 
27/04/2001; grifou-se). 

Por fim, quanto à exposição do autor acerca da técnica de desempate 

do voto de qualidade, cumpre destacar que nada impede que o legislador, no 

âmbito de sua margem de conformação, estabeleça outra forma para solucionar o 

desempate de julgamentos, ainda que essa outra forma possa representar um 

ingresso sensivelmente menor de recursos aos cofres públicos. Esses critérios, 

aliás, não precisam ser idênticos para todos os órgãos públicos e todas as situações 

jurídicas. No caso ora analisado, não há imposição constitucional que determine 

a utilização do critério do voto de qualidade do Presidente. 

Conforme demonstrado, a emenda parlamentar que resultou no 

dispositivo impugnado está inserida no âmbito do que se pode classificar como 

direito tributário, mesmo se reconhecendo que a Medida Provisória nº 899/2019 
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não tratou da fase de constituição do crédito tributário. Tal fato evidencia a relação 

de pertinência temática da emenda com o texto original submetido à apreciação 

do Congresso Nacional. 

Além disso, o dispositivo impugnado ao tratar da forma de 

contabilizar os votos dos conselheiros para fins de proclamação do resultado, não 

trata de organização administrativa, mas de regra procedimental de natureza 

fiscal, não se inserindo nas matérias de iniciativa privativa do Presidente da 

República. 

III – CONCLUSÃO 

Ante o exposto, o Advogado-Geral da União, na sua inafastável 

atribuição constitucional de defensor do ato impugnado, manifesta-se pela 

improcedência do pedido formulado pelo requerente. 

São essas, Excelentíssimo Senhor Relator, as considerações que se 

tem a fazer em face do artigo 103, § 3º, da Constituição Federal, cuja juntada aos 

autos ora se requer. 

Brasília,     de junho de 2020. 

 
 

FABRÍCIO DA SOLLER 
Advogado-Geral da União Substituto 

 
 
 

IZABEL VINCHON NOGUEIRA DE ANDRADE 
Secretária-Geral de Contencioso 

 
 
 

MARIA HELENA MARTINS ROCHA PEDROSA 
Advogada da União 
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