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 Panorama do processo constituinte 

Para melhor compreensão do processo constituinte, recomendamos a leitura do documento 
disponível no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da 
Constituição Cidadã  Publicações e Documentos  Panorama do Funcionamento da ANC, no 
seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/publicacoes/panorama_anc 

 
A relação das Comissões Temáticas e das respectivas subcomissões poderá ser consultada no 
Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da Constituição 
Cidadã  Processo Constituinte  Comissões e Subcomissões Temáticas, no seguinte endereço: 
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-
processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes 

Texto promulgado em 5/10/1988 

Art. 158. Pertencem aos Municípios:  

      I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de 

qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por 

eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;  

      II - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a 

propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados;  

      III - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a 

propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios;  

      IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.  

      Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas 

no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios:  

      I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações 

relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus 

territórios;  

      II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos 

Territórios, lei federal. 

 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
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1 – Sugestões localizadas1  

   SUGESTÃO:00122 DT REC:25/03/87 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE A QUOTA DE 30% (TRINTA POR CENTO) PARA A PARTICIPAÇÃO DOS  
MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES  
RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS REALIZADAS EM SEUS TERRITÓRIOS. 
   
   SUGESTÃO:01239 DT REC:22/04/87 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE MAIOR PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS RECURSOS ARRECADADOS 
A TÍTULO DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. 
   
   SUGESTÃO:01713 DT REC:24/04/87 
Autor:   
   JOSÉ GUEDES (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA  
ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE COISAS MÓVEIS CORPÓREAS - ICMC. 
   
   SUGESTÃO:03893 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM TODOS OS 
IMPOSTOS FEDERAIS. 
   
   SUGESTÃO:07585 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE LEI COMPLEMENTAR DISPONHA SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS  
ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA  
ARRECADAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. 
   
   SUGESTÃO:08783 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS ESTADOS E MUNICÍPIOS TENHAM PARTICIPAÇÃO EM TODOS 
OS IMPOSTOS FEDERAIS, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:08932 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM TODOS 
OS IMPOSTOS FEDERAIS. 

                                                      
1 O inteiro teor de cada sugestão pode ser consultado no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  
Legislação  Portal da Constituição Cidadã  Processo Constituinte  Sugestões dos Constituintes, no seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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   SUGESTÃO:11698 DT REC:15/09/87 
Entidade:   
   PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - MG 
ZAIRE REZENDE - PREFEITO 
MUNICÍPIO : UBERLANDIA CEP : 38400 UF : MG) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA PARTILHA DOS  
IMPOSTOS QUE ENUMERA; E SOBRE A REELEIÇÃO NOS CARGOS PÚBLICOS. 
   
   SUGESTÃO:11702 DT REC:15/09/87 
Entidade:   
   PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI 
GERALDO CID CASTRO VALÉRIO - PREFEITO 
MUNICÍPIO : SAO JOAO DEL REI CEP : 36300 UF : MG) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA PARTILHA DOS  
IMPOSTOS CONFORME ENUMERA, E SOBRE A REELEIÇÃO NOS CARGOS PÚBLICOS. 
   
   SUGESTÃO:11788 DT REC:25/09/87 
Entidade:   
   ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - MG 
JAIR AMARO - PREFEITO 
INDIANÓPOLIS - SP MUNICÍPIO : CEP : 00000 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA PARTILHA DE  
IMPOSTOS; REELEIÇÃO PARA CARGOS DO PODER EXECUTIVO, EM TODOS OS NÍVEIS. 
   
   SUGESTÃO:11852 DT REC:05/10/87 
Entidade:   
   PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA, MG 
EMYDIO MOREIRA FILHO - PREFEITO 
MUNICÍPIO : CAMANDUCAIA CEP : 37650 UF : MG) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA PARTILHA DE  
IMPOSTOS; REELEIÇÃO PARA CARGOS DO PODER EXECUTIVO. 
   
   SUGESTÃO:11854 DT REC:05/10/87 
Entidade:   
   PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS, MG 
JAIR AMARO - PREFEITO 
INDIANÓPOLIS, MG MUNICÍPIO : CEP : 00000 UF : MG) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA PARTILHA DO ISS  
(IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) 

 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 4ª da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição das Receitas notas 
taquigráficas da Audiência Pública realizada em 24/4/1987. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a 

 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a
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3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DE TRIBUTOS, PARTICIPAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS – VA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 18 - Pertencem aos Municípios:  

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de 

qualquer natureza (artigo 12, III), incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a 

qualquer título, por eles e suas autarquias;  

II - cinquenta por cento do produto da arrecadação dos impostos dos Estados sobre 

transmissão "inter-vivos" (artigo 14, I), sobre propriedade de veículos automotores 

licenciados em seus territórios (artigo 14, IV) e sobre propriedade territorial rural 

(artigo 14, V);  

III - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto dos Estados 

sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços (artigo 14, III), realizadas em seus territórios. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 14.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase B, ao final deste documento). 

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 18 - Pertencem aos Municípios:  

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de 

qualquer natureza (artigo 12, III), incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a 

qualquer título, por eles ou suas autarquias;  

II - cinquenta por cento do produto da arrecadação dos impostos dos Estados sobre 

transmissão "inter-vivos" (artigo 14, I), sobre transmissão "causa mortis" e doação 

de bens e direitos (artigo 14, II), sobre propriedade de veículos automotores 

licenciados em seus territórios (artigo 14, IV) e sobre propriedade territorial rural 

(artigo 14, V); e  

III - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto dos Estados 

sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços (artigo 14, III).  

§ 1º - O disposto no item III não se aplica ao imposto sobre operações relativas à 

circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços, incidente na primeira 

operação realizada com minerais e nas prestações de serviços, pertencendo ao 

Município, onde ocorrer o respectivo fato gerador, cinquenta por cento do valor 

pago.  

§ 2º - Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, as parcelas de receitas 

pertencentes aos Municípios a que se refere o item III serão creditadas conforme os 

seguintes critérios:  

I - três quartos, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à 

circulação de mercadorias em seus respectivos territórios; e  

II - um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual. 

 

Consulte na 13ª reunião da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição 

das Receitas a votação do Anteprojeto.  

Publicação: DANC, 20/6/1987, suplemento, a partir da p. 96, disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a 

 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a
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4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS – V 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 29.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase E, ao final deste documento). 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 19 - Pertencem aos Municípios: 

 I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de 

qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, 

por eles ou suas autarquias;  

II - cinquenta por cento do produto da arrecadação dos impostos dos Estados sobre 

transmissão "inter-vivos" de bens imóveis e de direitos a eles relativos, sobre a 

propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios e sobre a 

propriedade territorial rural;  

III - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto dos Estados 

sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços. 

 Parágrafo único - As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, 

mencionadas no item III deste artigo, serão creditadas conforme os seguintes 

critérios:  

I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações 

relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em 

seus territórios;  

II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 17.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase G, ao final deste documento). 

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 19 - Pertencem aos Municípios:  

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de 

qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, 

por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituir ou mantiver;  

II - cinquenta por cento do produto da arrecadação dos impostos do Estado sobre a 

propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, e sobre a 

propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios;  

III - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços.  

§ 1º - O disposto no item III não se aplica às prestações de serviços a consumidor 

final, pertencendo, nesses casos, ao Município onde ocorrer o respectivo fato 

gerador, cinquenta por cento do valor pago.  

§ 2º - As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas no item III 

deste artigo, serão creditadas conforme os seguintes critérios:  

I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações 

relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em 

seus territórios;  

II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual. 

 

Consulte na 9ª reunião da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
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a votação do Substitutivo do Relator.  

Publicação: DANC, 22/8/1987, suplemento, a partir da p. 237, disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 281 - Pertencem aos Municípios:  

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de 

qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, 

por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituir ou mantiver;  

II - cinquenta por cento do produto da arrecadação dos impostos do Estado sobre a 

propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, e sobre a 

propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios;  

III - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços.  

§ 1º - O disposto no item III não se aplica às prestações de serviços a consumidor 

final, pertencendo, nesses casos, ao Município onde ocorrer o respectivo fato 

gerador, cinquenta por cento do valor pago.  

§ 2º - As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas no item III 

deste artigo, serão creditadas conforme os seguintes critérios:  

I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações 

relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em 

seus territórios;  

II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 7.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo das Fases J e K, ao final deste 

documento). 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 276 - Pertencem aos Municípios:  

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de 

qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, 

por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituir ou mantiver;  

II - cinqüenta por cento do produto da arrecadação dos impostos do Estado sobre a 

propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, e sobre a 

propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios;  

III - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços.  

§ 1º - O disposto no item III não se aplica às prestações de serviços a consumidor 

final, pertencendo, nesses casos, ao Município onde ocorrer o respectivo fato 

gerador, cinqüenta por cento do valor pago.  

§ 2º - As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas no item III 

deste artigo, serão creditadas conforme os seguintes critérios:  

I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5
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relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em 

seus territórios;  

II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 56.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase M, ao final deste documento). 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 212 - Pertencem aos Municípios:  

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de 

qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, 

por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituir ou mantiver;  

II - cinqüenta por cento do produto da arrecadação dos impostos do Estado sobre a 

propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, e sobre a 

propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios; 

III - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços.  

§ 1º - O disposto no item III não se aplica às prestações de serviços a consumidor 

final, pertencendo, nesses casos, ao Município onde ocorrer o respectivo fato 

gerador, cinqüenta por cento do valor pago.  

§ 2º - As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas no item III 

deste artigo, serão creditadas conforme os seguintes critérios: 

I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações 

relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em 

seus territórios;  

II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 66.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase O, ao final deste documento). 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 180 - Pertencem aos Municípios:  

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de 

qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, 

por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;  

II - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a 

propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados;  

III - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a 

propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios; 

 IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.  

Parágrafo único - As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas 

no inciso IV deste artigo, serão creditadas conforme os seguintes critérios:  

I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações 

relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em 

seus territórios;  

II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual.  

 

Discussão e votação: 
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Destaque(s) apresentado(s) nº 4500/87, referente à emenda 34107. O destaque foi 

retirado.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte (Suplemento C), de 

27/01/1988, a partir da p. 1963. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 187. Pertencem aos Municípios:  

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de 

qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, 

por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;  

II - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a 

propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados; 

III - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a 

propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios;  

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.  

Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas 

no inciso IV deste artigo, serão creditadas conforme os seguintes critérios:  

I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações 

relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em 

seus territórios;  

II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 9. 

(consulte a íntegra das emendas da Fase S ao final deste documento.) 

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02042, art. 187. 

 

Discussão e votação: 

Requerimento de destaque nº 622, referente à emenda 00946. A emenda foi 

rejeitada.  

Requerimento de destaque nº 669, referente à emenda 01989. A emenda foi 

rejeitada. 

Requerimento de destaque nº 636, referente à emenda 00317. A emenda foi 

rejeitada. 

Requerimento de destaque nº 681, referente à emenda 01383. A emenda foi 

rejeitada. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 20/4/1988, a partir da p. 

9643 

 

FASE T – Projeto B 
(fim 1º turno, início 

2º) 

Art. 164. Pertencem aos Municípios:  

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de 

qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, 

                                                      
2 Emendas do Centrão: grupo de parlamentares conhecido como Centrão apresentou emendas, que foram posteriormente 
aprovadas em Plenário, com exceção do Capítulo III da emenda nº 02043, e tornaram-se substitutivos ao Projeto A. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/228anc20abr1988.pdf
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por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;  

II - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a 

propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados;  

III - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a 

propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios;  

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações.  

Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas 

no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios:  

I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações 

relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em 

seus territórios;  

II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos 

Territórios, lei federal. 

 

Nota: foi dada nova redação, pelo relator, para o inciso II do Parágrafo Único, do 

Art. 164, conforme relatório geral, volume 299, página XII transcrito abaixo: 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-

299.pdf 

Art. 164, parágrafo único, 11,: Fiz referência" aos Territórios, pois que neles 

também existem Municípios. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 1.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase U, ao final deste documento). 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 158. Pertencem aos Municípios:  

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de 

qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, 

por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;  

II - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a 

propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados;  

III - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a 

propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios;  

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações.  

Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas 

no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios:  

I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações 

relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em 

seus territórios;  

II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos 

Territórios, lei federal. 

 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
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7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 4 

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase W, ao final deste documento). 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 158. Pertencem aos Municípios:  

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de 

qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, 

por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;  

II - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a 

propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados;  

III - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a 

propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios;  

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.  

Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas 

no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios:  

I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações 

relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em 

seus territórios;  

II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos 

Territórios, lei federal. 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   EMENDA:00002 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Nova redação ao art. 15 do Anteprojeto do  
Sistema Tributário Nacional, bem como outros  
dispositivos correlatos.  
"Art. 15. - Compete aos Municípios instituir impostos sobre:  
I - propriedade predial e territorial urbana;  
II - prestação de serviços.  
Art. 14. - Inciso III  

                                                      
3 As emendas foram reproduzidas sem revisão, conforme constam nas bases de dados da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. Além disso, o texto das JUSTIFICATIVAS das emendas foi digitado e não houve conferência do trabalho. Os 
documentos originais poderão ser consultados em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte 
 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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II - operações relativas à circulação de  
mercadorias, realizados por produtores,  
industriais e comerciantes, inclusive fornecimento  
de energia elétrica.  
Art. 18. - Inciso III  
III - Vinte e cinco por centro do produto da  
arrecadação do imposto dos Estados sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias (artigo 14,  
III), realizados em seus territórios." 
Justificativa: 
O imposto sobre vendas a varejo de mercadorias (artigo 15, II), apresenta-se com forte conotação de 
bitributação, com a mesma base de cálculo do imposto de circulação de mercadorias, ferindo o 
próprio princípio do artigo 11 do Anteprojeto, onde impede a criação de impostos que tenham fato 
gerador ou base de cálculo de impostos já instituídos.  
Dessa forma a retirada desse imposto sobre vendas a varejo é substituída pelo imposto sobre 
serviços, já tradicionalmente da esfera municipal. Consequentemente é retirado da base do ICM a 
prestação dos serviços, ficando alterado, também, o inciso III do artigo 14.  
Outra alteração se faz necessária ao inciso III do artigo 18, que trata da partilha do ICM com os 
municípios, retirando a redação que trata da prestação de serviços.  
Parecer:   
   As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as 
disposições sobre partilha de impostos e c om as transferências de receitas (Fundos de Participação) 
previstas no anteprojeto. A alteração na competência dos Municípios viria introduzir desequilíbrio no 
sistema adotado, pois que distorceria o valor de um dos elementos utilizados nos cálculos em que se 
baseia a consistência da distribuição de receita por nós proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00075 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSÉ GUEDES (PMDB/RO) 
Texto:   
   O item III do artigo 18 do anteprojeto da  
Subcomissão de Tributos, Participação e  
Distribuição das Rendas, passa a vigorar com a  
seguinte redação:  
"III - trinta por cento do produto da  
arrecadação do imposto dos Estados sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias e sobre  
prestações de serviços, realizados em seus territórios. 
Justificativa: 
A mesma da sugestão sobre a matéria.  
Parecer:   
   As repartições de competência entre a União, Estados e municípios se completam com as 
disposições sobre partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de Participação) 
previstas no Anteprojeto. A alteração na participação dos Municípios viria introduzir desequilíbrio no 
sistema adotado, pois que distorceria o valor de um dos elementos utilizados nos cálculos em que se 
baseia a consistência da distribuição de receita por nós proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00102 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
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Autor:   
   JONAS PINHEIRO (PFL/MT) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
Artigo 18, parágrafo II - passará a ter a seguinte redação:  
"Parágrafo II. cinquenta por cento do produto  
da arrecadação dos impostos dos Estados sobre  
transmissão "inter-vivos" (artigo 14, I) sobre  
propriedades de veículos automotores licenciados  
em seus territórios (artigo IX, IV).  
Parágrafo (...) - oitenta por cento sobre a  
propriedade territorial rural." 
Justificativa: 
É importante subdividir o parágrafo II do artigo 18, separando o resultado de arrecadação da 
tributação inserida no Imposto sobre propriedade territorial rural (artigo 14 – III).  
Este tem sido o imposto mais justo que os Municípios recebem atualmente dos proprietários rurais 
através do INCRA e devolvido em 100% aos Municípios.  
Os administradores municipais têm neste imposto uma fonte salutar de recursos para melhorar ou 
implantar benefícios na área rural, sobretudo estrada de penetração de responsabilidade da 
municipalidade.  
Ao propor devolver apenas 50% como prevê o anteprojeto artigo 18, III, está o parecer penalizando 
os Municípios que já possui além dos 100% da alíquota paga, é ele justo, pois atende exatamente 
aqueles que com ela contribuem.  
Parecer:   
   As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as 
disposições sobre partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de Participação) 
previstas no Anteprojeto. A alteração na participação dos Municípios viria introduzir desequilíbrio no 
sistema adotado, pois que distorceria o valor de um dos elementos utilizados nos cálculos em que se 
baseia a consistência da distribuição de receita por nós proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00103 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JONAS PINHEIRO (PFL/MT) 
Texto:   
   Emenda Aditiva:  
"Artigo 18 Pertencem aos municípios:  
Parágrafo IV - 50% do produto da arrecadação  
dos impostos sobre operações relativos a  
lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos, de  
energia e dos minerais do Brasil." 
Justificativa: 
O Município é origem do princípio federativo do país. É lá que acontece a aproximação dos órgãos 
públicos com a população. Os administradores municipais vivem sempre sufocados por assédio dos 
munícipes sobretudo aqueles mais carentes.  
Mister se faz que na Nova Constituição seja proposto recursos necessários para a descentralização 
tão sonhada e solicitada pela Nação.  
Proponho acrescentar ao artigo 14 o parágrafo VI, dando aos Estados e ao Distrito Federal, instituir 
impostos sobre: lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos, da energia e dos minerais do Brasil.  
Assim sendo, ao artigo 18, proponho Emenda aditiva acrescentando o parágrafo IV – que seja 
transferido aos Municípios 50% do produto de arrecadação prevista na Emenda do artigo 14 – 
parágrafo VI. 
Parecer:   
   As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as 
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disposições sobre partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de Participação) 
previstas no Anteprojeto. A alteração na participação dos Municípios viria introduzir desequilíbrio no 
sistema adotado, pois que distorceria o valor de um dos elementos utilizados nos cálculos em que se 
baseia a consistência da distribuição de receita por nós proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00143 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   O inciso III do artigo 18, passa a ter a  
seguinte redação; acrescentando-se-lhe o seguinte parágrafo único:  
"Art. 18. ..................................  
III - Vinte e cinco por cento do produto da  
arrecadação do Imposto dos Estados sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias e sobre  
prestação de serviços (art. 14, III), e do IPI,  
retribuído ao Estado na forma do inciso II do  
artigo 19.  
Parágrafo único. As parcelas de receitas  
pertencentes aos Municípios, à que se refere o  
inciso anterior, serão creditadas de acordo com os  
seguintes critérios:  
I - No mínimo três quartos, na proporção do  
valor adicionado nas operações relativas à  
circulação de mercadorias e prestação de serviços  
realizados em seus respectivos territórios;  
II - No máximo um quarto, de acordo com o que  
dispuser a lei estadual." 
Justificativa: 
A forma de distribuição dos recursos do imposto dos Estados sobre operações relativas à circulação 
de Mercadorias e sobre prestação de serviços, aos Municípios, proposta pelo anteprojeto do relator 
prejudica os pequenos Municípios, assim, propomos o atual critério de distribuição do ICM, que 
permite que um terço dos recursos sejam distribuídos de acordo com critérios da Legislação 
Estadual, que poderá observar as peculiaridades regionais na distribuição dos referidos recursos.  
Incluídos também como pertencente aos Municípios, 25% do IPI, transferindo pela União aos Estados 
em compensação pelas perdas de ICM nas exportações, a fim de que também os Municípios sejam 
ressarcidos de parte das suas perdas.  
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0143-3  
O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Anteprojeto, 
tornando-o mais preciso e consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a elaboração e estruturação do Anteprojeto.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00227 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
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Texto:   
   Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao  
art. 18 do anteprojeto:  
Parágrafo único. As parcelas pertencentes aos  
municípios (art.18, III) serão creditadas em  
contas especiais em estabelecimentos oficiais de  
crédito, dentro de três dias após a efetiva  
arrecadação do tributo. A indevida retenção das  
parcelas devidas aos municípios caracterizará  
crime de responsabilidade e ensejará intervenção  
federal prevista nesta Constituição, além da  
demissão das autoridades arrecadadoras. 
Justificativa: 
A inclusão no artigo de sanções contra a retenção indevida do ICM é para buscar uma forma de coibir 
esta prática, que vem se tornando comum em alguns Estados da Federação. A parte estipulada para 
os municípios a eles pertencem não se justificando, por consequência, qualquer retenção prolongada.  
Parecer:   
   Entendemos que o assunto objeto da Emenda do nobre Constituinte deve ser tratado 
genericamente, a nível constitucional, como efetivamente o foi no artigo 21 do Anteprojeto.  
Quanto à caracterização de crime de responsabilidade pela retenção indevida de quotas devidas às 
pessoas jurídicas de direito público destinatárias, entendemos tratar-se de assunto a ser considerado 
em norma infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00240 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LUIZ ALBERTO RODRIGUES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Ao anteprojeto de capítulo sobre o Sistema  
Tributário Nacional  
O item II do artigo 18 passa a ter a seguinte redação:  
"II - Cinquenta por cento do produto da  
arrecadação do imposto a que se refere o item IV  
do artigo 14." 
Justificativa: 
A história do Imposto Territorial Rural mostra que este imposto é de baixa rentabilidade fiscal, mas de 
grande potencial extrafiscal, como instrumento de política fundiária. A dispersão de metade de 
arrecadação estadual, entre os Municípios, pouco significará como acréscimo de receitas ás 
comunidades locais.  
Em sua melhor fase e representando repasse de 80% do arrecadado pela União, não atingiu a 1% 
das receitas municipais. Contudo, para várias unidades federadas, tais recursos podem significar, 
globalizados na receita estadual, um montante bem mais significativo, que reverterá necessariamente 
em prol dos Municípios.  
Parecer:   
   As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as 
disposições sobre partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de Participação) 
previstas no Anteprojeto. A alteração na competência dos Estados viria introduzir desequilíbrio no 
sistema adotado, pois que distorceria o valor de um dos elementos utilizados nos cálculos em que se 
baseia a consistência da distribuição de receita por nós proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00276 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   O art. 14 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 14.  
I - (suprimido).  
............................................  
§ 1o. (suprimido).  
§ 2o. (suprimido).  
§ 3o. Incidente sobre imóveis, o imposto de  
que trata o item II, compete ao Estado da situação  
do bem, ainda que a sucessão seja aberta no  
exterior. Incidindo sobre bens imóveis, títulos e  
créditos, compete ao Estado onde se processar o  
inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o  
doador.  
............................................   
O art. 15 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 15. Compete aos Municípios instituir  
impostos sobre:  
I - a transmissão "inter-vivos", a qualquer  
título, por ato oneroso, de bens imóveis por  
natureza ou acessão física e de direitos reais  
sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como a  
cessão de direitos à sua aquisição;  
II - a propriedade predial e territorial  
urbana; e  
III - as vendas a varejo de mercadorias.  
§ 1o. O imposto de que trata o item I não  
incide sobre a transmissão de bens ou direitos  
incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em  
realização de capital, nem sobre a transmissão de  
bens ou direitos decorrentes de fusão,  
incorporação, cisão ou extinção de pessoa  
jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade  
preponderante do adquirente for o comércio desses  
bens ou direitos, locação de imóveis ou  
arrendamento mercantil;  
§ 2o. O imposto a que se refere o item I cabe  
ao Município onde se situe o imóvel.  
O item II do art. 18 passa a ter a seguinte redação:  
"II - cinquenta por cento do produto da  
arrecadação dos impostos a que se refere o item IV  
do art. 14." 
Justificativa: 
Os impostos incidentes sobre a propriedade imobiliária são tradicionalmente de competência dos 
Municípios. A racionalidade desta disposição é auto eloquente. A proximidade do fato gerador de 
obrigação tributária e principalmente suas imobilidades são justificativas encontráveis em 
praticamente todos os sistemas tributários.  
Não se concebe, portanto, que o imposto que incida sobre a propriedade urbana tenha outra 
competência que não a municipal. Desta forma, e como consequência lógica, o imposto que incide 
sobre a transmissão da titularidade imóvel deverá seguir o mesmo princípio. Além disto, é 
inquestionável que se trata de imposto financeiramente rentável, visto seu baixo custo administrativo. 
Esta razão em si mesma já justificaria competência municipal, frente a estadual, quando se procura 
racionalizar as competências constitucionais tributárias em sentido amplo, que compreenda eficiência 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 17  

 

arrecadatória, baixos custos administrativos e maior autonomia financeira ás unidades políticas 
subnacionais.  
Esta incidência seria também válida para o imposto territorial rural, não fossem o seu moderno 
caráter extraoficial. A história da imposição sobre a propriedade rural mostrou-a como tributo 
municipal ou federal, pouco eficaz em termos de arrecadação, mas de grande potencial como 
instrumento de política fundiária. Em termos de receitas municipais significou, em sua melhor fase, 
menos de 1% das receitas locais. Contido, consolidando-a enquanto receita estadual, o potencial 
mostra-se razoável, principalmente para financiar encargos socioeconômicos provenientes da criação 
de microrregiões de produção rural que seguem o processo de Reforma Agrária nas unidades 
federadas. Desta forma, a presente Emenda ao anteprojeto do eminente Relator objetiva dispor mais 
racionalmente as competências impositivas sobre a propriedade e transferências de bens imóveis, 
bem como aperfeiçoar seus futuros resultados financeiros e administrativos para Estados e 
principalmente Municípios.  
Parecer:   
   O nobre Constituinte autor d Emenda acima identificada propõe alteração que envolve a 
competência tributária dos Estados e Municípios, bem como a destinação de receitas, transferindo 
para a competência dos Municípios o imposto sobre transmissão "inter-vivos" de bens imóveis e, por 
consequência, atribuindo-lhes, em relação aos impostos enumerados no artigo 18, item II, do 
Anteprojeto, participação de cinquenta por cento no que se refere apenas ao produto da arrecadação 
do imposto sobre propriedade de veículos automotores.  
Não obstante, as razões apresentadas, achamos que o ITPI deve continuar na competência dos 
Estados, considerando que estes dispõem de melhores condições políticas, administrativas e 
operacionais para realizar as atividades tributárias relativas ao tributo.  
Ademais, a sua transferência para o âmbito municipal viria desfalcar as finanças estaduais, 
quebrando o equilíbrio e a consistência do Anteprojeto no que pertence à discriminação das rendas 
tributárias.  
Em face do exposto, entendemos que a permanência do ITBI na competência tributária dos Estados, 
e a destinação de cinquenta por cento de sua receita para Municípios, são medidas que, no atual 
momento e circunstâncias, atendem mais adequadamente ao objetivo de se aperfeiçoar o Sistemas 
Tributário.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00302 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dar ao art. 18, item II, a seguinte redação:  
"II - cinquenta por cento do produto da  
arrecadação dos impostos dos Estados sobre  
transmissão "inter-vivos", sobre propriedade  
territorial rural, sobre propriedade de veículos  
automotores, sobre serviços de qualquer natureza,  
realizados em seus territórios." 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0302-9  
O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Anteprojeto, 
tornando-o mais preciso e consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a elaboração e estruturação do Anteprojeto.  
Pelo acolhimento. 
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   EMENDA:00304 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Suprimir do item III do art. 18, a expressão:  
"e sobre prestações de serviços (art. 14, III). 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Após a análise da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, concluímos que ela, sem embargo 
das razões contidas na justificação, não se coaduna com as diretrizes e parâmetros adotados como 
orientação básica para a estruturação e composição do Anteprojeto apresentado, motivo pelo qual 
não deverá integrar-se ao seu texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00379 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   MUSSA DEMES (PFL/PI) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao item II do artigo  
18 do Anteprojeto apresentado pelo Relator da  
Subcomissão de Tributos, Participação e  
Distribuição das Receitas:  
"Art. 18. Pertencem aos Municípios:  
I - ........................................  
II - cinquenta por cento do produto da  
arrecadação dos impostos dos Estados sobre a  
transmissão inter-vivos (art. 14, I), transmissão  
causa mortis e doações, de quaisquer bens ou  
direitos (art. 14, II), sobre propriedade de  
veículos automotores licenciados em seus  
territórios (artigo 14, IV) e sobre propriedade  
territorial rural (artigo 14, V);  
III - ...................................... 
Justificativa: 
A partilha do imposto sobre transmissão causa mortis e doações, de quaisquer bens ou direitos, entre 
os Estados e Municípios, visa fortalecer as finanças desta última esfera de governo, ainda mais que, 
no sistema vigente, cabe-lhes a metade do produto da arrecadação do imposto sobre transmissão, a 
qualquer título, de bens imóveis.  
No Anteprojeto, este imposto foi bipartido: transmissão inter-vivos e causa mortis, mas somente 
quanto ao primeiro foi mantida a participação municipal, com a agravante de que ao segundo foram 
agregadas as doações de quaisquer bens ou direitos.  
É necessário, portanto, restabelecer o princípio da divisão dos impostos de transmissão, em partes 
iguais, entre o Estado e seus Municípios.  
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0379-7  
O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Anteprojeto, 
tornando-o mais preciso e consistente.  
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Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a elaboração e estruturação do Anteprojeto.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00394 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se, no item III do Art. 18:  
"Da receita que couber aos Municípios de uma  
mesma Região metropolitana, ou Aglomeração Urbana  
até dois terços serão redistribuídos entre eles,  
nos termos da lei federal, com base no número de  
habitantes. As parcelas pertencentes aos  
Municípios serão creditadas, na forma e no prazo  
estabelecidos em lei federal, em contas especiais  
abertas em instituições oficiais de crédito." 
Justificativa: 
A redistribuição da receita entre os Municípios da Região Metropolitana visa corrigir as distorções 
resultantes das “cidades-dormitórios”, que arcam com as responsabilidades urbanísticas das 
populações que trabalham na metrópole, contribuindo para aí gerar o imposto, sem fazerem jus ao 
retorno condizente.  
A menção a “Aglomeração Urbana” reporta-se a emenda apresentada pelo Constituinte signatário à 
Subcomissão da Questão Urbana e Transporte.  
Parecer:   
   As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as 
disposições sobre partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de Participação) 
previstas no Anteprojeto. A alteração na participação dos Municípios viria introduzir desequilíbrio no 
sistema adotado, pois que distorceria o valor de um dos elementos utilizados nos cálculos em que se 
baseia a consistência da distribuição de receita por nós proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00401 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   BENITO GAMA (PFL/BA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 18 o seguinte parágrafo:  
"Parágrafo único. As parcelas de receita  
pertencentes aos Municípios, a que se refere o  
item III, deste artigo, serão creditadas de acordo  
com os seguintes critérios:  
I - no mínimo três quartos, na proporção do  
valor adicionado nas operações relativas à  
circulação de mercadorias e nas prestações de  
serviços realizadas em seus respectivos territórios;  
II - no máximo um quarto, de acordo com o que  
dispuser a lei estadual." 
Justificativa: 
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Trata-se de manter, como norma constitucional, dispositivo hoje existente e que representou um 
avanço, no sentido de possibilitar cada Unidade Federativa possa, em atenção ás suas 
peculiaridades, promover redistribuição do produto da arrecadação do ICM.  
Limitar a distribuição exclusivamente ao valor adicionado seria um retrocesso. Através da Emenda 
proposta, cada Estado disporá livremente sobre o critério que regerá a distribuição de pelo menos um 
quarto do produto da receita do ICM.  
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0401-7  
O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Anteprojeto, 
tornando-o mais preciso e consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a elaboração e estruturação do Anteprojeto.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00437 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   Incluir ao final do art. 18:  
"..., por eles, suas autarquias, empresas  
públicas, sociedades de economia mista e fundações  
instituídas e mantidas pelos Municípios." 
Justificativa: 
Trata-se de reivindicação dos Municípios.  
Parecer:   
   EMENDA No. 5A0437-8  
As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as 
disposições sobre partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de Participação) 
previstas no Anteprojeto. A alteração na  
participação dos Municípios viria introduzir desequilíbrio no sistema adotado, pois que distorceria o 
valor de um dos  
elementos utilizados nos cálculos em que se baseia a consistência da distribuição de receita por nós 
proposta.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   EMENDA:00025 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se nova redação aos itens I e II do § 2o.  
do artigo 18 do anteprojeto da Subcomissão de  
Tributos, Participação e Distribuição das Receitas.  
I - no mínimo três quartos, na proporção do  
valor adicionado nas operações relativas à  
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circulação de mercadorias realizadas em seus  
respectivos territórios e  
II - no máximo um quarto, de acordo com o que  
dispuser a lei estadual. 
Justificativa: 
A proposição de se estabelecer limites mínimo e máximo para a ponderação dos fatores de 
distribuição da quota-parte municipal do ICM, ao invés da determinação rígida das mesmas, conforme 
prevê o anteprojeto, objetiva dar mais flexibilidade aos Estados na fixação do critério de distribuição 
da parcela daquele imposto aos municípios, o que possibilitará a adequação do mesmo às 
peculiaridades de cada Estado.  
Parecer:   
   O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Anteprojeto da 
Subcomissão "Tributos, Participação e Distribuição de Receitas", tornando-o mais completo, preciso e 
consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a estruturação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00027 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO DE TRIBUTOS,  
PARTICIPAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS  
EMENDA No.  
Os dispositivos do Anteprojeto da Subcomissão  
de Tributos, Participação e Distribuição das  
Receitas abaixo enumerados passam a vigorar com as  
seguintes alterações:  
"Art. 14.................................. 
III - operações relativas à circulação de  
mercadorias, realizadas por produtores,  
industriais e comerciantes, bem como prestações de  
serviços de transporte e comunicações, inclusive  
fornecimento de energia elétrica"  
§ 4o. suprimam-se as palavras "ou serviços".  
"Art. 15....................................  
III - serviços de qualquer natureza não  
compreendidos na competência tributária da União  
ou dos Estados, definidos em lei complementar."  
"Art. 18................................... 
III - vinte por cento do produto da  
arrecadação do imposto dos Estados, previsto no  
art. 14, III."  
§ 1o. - suprima-se integralmente."  
"Art. 19.............................. 
§ 2o. - Do montante referido no item II, os  
Estados transferirão aos Municípios vinte por  
cento, observados os critérios estabelecidos nos  
itens I e II do § 2o. do art. 18." 
Justificativa: 
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A presente Emenda exclui da base de cálculo do imposto previsto no art. 14, inciso III, os serviços de 
qualquer natureza, deslocando-os para a competência tributária municipal e compensa essa 
transferência de competência pelo aumento da quota-parte estadual do ICM, de 75% para 80%.  
A incorporação dos serviços na base do ICM irá mais que duplicar o número de contribuintes do 
imposto estadual, o que, além de acarretar um curso adicional de administração tributária superior ao 
acréscimo de receita, provocará queda de eficiência na máquina fiscalizadora, com perdas, tanto para 
os Estados como para os Municípios.  
Destaque-se ainda que a grande maioria dos contribuintes do ISS, após a incorporação dos serviços 
na base de cálculo do ICM, seria enquadrada na contribuição de microempresa e como tal isenta do 
imposto... 
Por último, deve-se considerar que os Municípios, mormente os médios e grandes, estão aparelhados 
para fiscalizar a arrecadação com eficiência esse tributo, e que essa estrutura seria perdida com a 
transferência de competência.  
Parecer:   
   Os estudos para se estabelecer as competências tributárias, a participação dos Estados no produto 
da arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas 
federais e estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a 
distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo. Com base em dados de 1985, 
sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto total da arrecadação 
tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no 
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma  
melhor repartição das rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e 
municipais.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a 
alteração na competência tributária dos Estados e DF, viria certamente afetar o equilíbrio e a 
consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00063 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao Item III, do Art. 18, do Anteprojeto  
aprovado pela Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das receitas, a  
seguinte redação:  
"III - vinte e oito por cento do produto da  
arrecadação do imposto dos Estados sobre operações  
relativas à circulação de mercadoria e sobre  
prestações de serviços (art. 14, III)". 
Justificativa: 
O objetivo de nossa emenda é fortalecer mais os Municípios, em termos financeiros.  
Parecer:   
   Os estudos para se estabelecer as competências tributárias, a participação dos Estados no produto 
da arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas 
federais e estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a 
distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo. Com base em dados de 1985, 
sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto total da arrecadação 
tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no 
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma  
melhor repartição das rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e 
municipais.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a 
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alteração na participação dos Municípios no Fundo, viria certamente afetar o equilíbrio e a 
consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00171 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao artigo 18 da Subcomissão de  
tributos, Part. e Distribuição das Receitas.  
Art. 18 - ..................................................  
I - ..................................................  
II - 45% (quarenta e cinco por cento) do  
Imposto Sobre Minerais (Art. 12, item VI)  
III - ..................................................  
IV - .................................................. 
Justificativa: 
O minério gerador do tributo é extraído do solo pertencente ao Município que é, ademais, a entidade 
infra estadual a suportar todos os possíveis danos resultantes dessa extração: escavação 
permanente do solo, de modo a torná-lo imprestável para outras atividades produtivas, poluição 
decorrente da mineração e beneficiamento do minério, etc... 
É comum que a produção mineral imponha à administração pública municipal encargos inusitados e 
dispendiosíssimos, entanto, ao reverso de esta ser compensada por uma devolução compatível do 
tributo correspondente, atualmente, o Estado que fica com setenta por cento do seu total, cedendo às 
municipalidades apenas vinte e cinco por cento.  
A proposta inclui-se dentro dos princípios de autonomia e valorização do município.  
Parecer:   
   Os estudos para se estabelecer as competências tributárias, a participação dos Estados no produto 
da arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas 
federais e estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a 
distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo. Com base em dados de 1985, 
sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto total da arrecadação 
tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no 
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma  
melhor repartição das rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e 
municipais.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a 
alteração, visando a inclusão de parcelas do cálculo das participações, viria certamente afetar o 
equilíbrio e a consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos 
básicos utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no 
Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00207 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda ao anteprojeto da Subcomissão de  
Tributos, Participação e Distribuição das Receitas.  
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Dê-se ao atual § 2o. do art. 18 a redação  
abaixo, suprimindo-se o atual é 1o:  
"Parágrafo único - As parcelas de receitas  
pertencentes aos Municípios a que se refere o item  
III serão creditadas conforme os seguintes critérios:  
I - três quartos na proporção do valor  
adicionado nas operações relativas à circulação de  
mercadorias e prestações de serviços em seus  
respectivos territórios; e  
II - um quarto de acordo com o que dispuser  
na lei estadual." 
Justificativa: 
O § 1° do anteprojeto visa resguardar situações específicas de determinados Municípios. 
Entendemos que o instrumento adequado para corrigir distorções específicas poderá ser viabilizado 
na lei estadual que deverá regular a distribuição de um quarto das parcelas pertencentes aos 
Municípios.  
Além disso, a aplicação da disposição tem implicações intransponíveis, pois teriam que ser adotados 
dois critérios de transferência do produto da arrecadação do mesmo imposto.  
Parecer:   
   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
parcialmente, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do 
Anteprojeto da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas, tornando-o mais 
completo, ajustado e consistente. Em consequência, estamos modificando o dispositivo a que ela se 
reporta, de modo a fazê-lo incorporar a parte da Emenda que o aperfeiçoa.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00221 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso III, do artigo 18, do  
anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas, a  
seguinte redação:  
"Art. 18 - ......................  
III - trinta por cento do produto da  
arrecadação do imposto sobre operações relativas à  
circulação de mercadorias, sobre serviços e  
fornecimento de energia elétrica (art. 14, III),  
realizados em seus territórios". 
Justificativa: 
Esta emenda relaciona-se com as Emendas apresentadas para alteração do artigo 14, III, e artigo  
15, II.  
A elevação da participação dos Municípios na arrecadação do imposto de que se trata, decorre das 
modificações sugeridas por aquelas Emendas.  
Parecer:   
   Os estudos para se estabelecer as competências tributárias, a participação dos Estados no produto 
da arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas 
federais e estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a 
distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo. Com base em dados de 1985, 
sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto total da arrecadação 
tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no 
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma  
melhor repartição das rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e 
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municipais.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a 
alteração na participação dos Municípios no Fundo, viria certamente afetar o equilíbrio e a 
consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00247 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 18, § 2o, do Anteprojeto  
Final da Subcomissão Va - dos Tributos, a  
seguinte redação:  
"§ 2o. Ressalvado o disposto no parágrafo  
anterior, as parcelas de receitas pertencentes aos  
Municípios, a que se refere o item III, serão  
creditadas na proporção do valor adicionado nas  
operações relativas à circulação de mercadorias em  
seus respectivos territórios." 
Justificativa: 
O Anteprojeto determina que só três quartos do imposto sobre circulação de mercadorias (ICM), dos 
vinte e cinco por cento atribuídos aos Municípios, seja rateado segundo o valor acrescido no território 
de cada um. O montante restante seria distribuído segundo o que fosse estabelecido em lei estadual.  
Preside o ICM o princípio de que ele é um tributo sobre operações mercantis incidente sobre o valor 
adicional. Daí decorre que, salvo as exceções expressamente previstas na Constituição, a cada 
Estado ou Município deve pertencer o valor do imposto sobre o valor agregado à mercadoria no 
respectivo território.  
A existência atualmente de Fundo para distribuição do ICM teve por objetivo quantificar esse valor 
agregado, independentemente de ter sido, ou não, o tributo efetivamente cobrado no Município, em 
razão de isenções ou deferimentos concedidos pelo Estado.  
Por tudo isso, não parece conveniente reservar uma parte do ICM dos Municípios para ser distribuída 
de acordo com conveniências políticas, ainda que legalmente estabelecidas pelo Estado. Isso 
representaria uma interferência dos Estados em receita que é própria do Município, não obstante 
decorrer de imposto que, por razões diversas, se acha incluído na competência estadual. Ainda que 
nem sempre a competência impositiva e a destinação de receitas andem juntas, isso não pode 
implicar qualquer restrição à autonomia municipal, diretamente dependente que é do aspecto 
financeiro.  
Essas as razões por que se justifica apresentar a Emenda ora proposta.  
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmonizam com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00319 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
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Texto:   
   Subcomissão de Tributos, Participação e  
Distribuição da Receita  
Art. 18. Pertencem aos Municípios:  
I - o produto da arrecadação do imposto da  
União sobre renda e proventos de qualquer natureza  
(artigo 12, III), incidente na fonte sobre  
rendimentos pagos, a qualquer título, por eles ou  
suas autarquias;  
II - cinquenta por cento do produto da  
arrecadação dos impostos dos Estados sobre  
transmissão "inter-vivos" (artigo 14, I), sobre  
transmissão "causa mortis" e doação de bens e  
direitos (artigo 14, II), sobre propriedade de  
veículos automotores licenciados em seus  
territórios (artigo 14, IV) e sobre propriedade  
territorial rural (artigo 12, V); e  
III - vinte e cinco por cento do produto da  
arrecadação do imposto dos Estados sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias e sobre  
prestações de serviços (artigo 14, III).  
§ 1o. O disposto no item III não se aplica ao  
imposto incidente nas prestações de serviços,  
pertencendo ao Município, onde ocorre o respectivo  
fato gerador, cinquenta por cento do valor pago.  
§ 2o. Ressalvado o disposto no parágrafo  
anterior, as parcelas de receitas pertencentes aos  
Municípios a que se refere o item III serão  
creditadas conforme os seguintes critérios:  
I - três quartos, na proporção do valor  
adicionado nas operações relativas a circulação de  
mercadorias em seus respectivos territórios; e  
II - um quarto, de acordo com o que dispuser  
lei estadual. 
Justificativa: 
A emenda proposta para o § 1° objetiva conciliar a redação desse dispositivo com a da emenda 
sugerida para o art. 12, na qual se restitui à União a competência para instituir o imposto único sobre 
minerais do País.  
Parecer:   
   Os estudos para se estabelecer as competências tributárias, a participação dos Estados no produto 
da arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas 
federais e estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a 
distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo. Com base em dados de 1985, 
sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto total da arrecadação 
tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no 
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma  
melhor repartição das rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e 
municipais.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a 
alteração na participação dos Municípios no Fundo, viria certamente afetar o equilíbrio e a 
consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecidas no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00465 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Referente relatório Subcomissão V-A:  
Elimine-se o § 1o. do art. 18 e dê-se nova  
redação à cabeça do seu § 2o. que, renumerado,  
passa a parágrafo único:  
"Parágrafo único - As parcelas de receitas  
pertencentes aos Municípios a que se refere o item  
III serão creditadas conforme os seguintes critérios:" 
Justificativa: 
O § 1° do art. 18 do Anteprojeto visa resguardar situações específicas de determinados Municípios. 
Entendemos que o instrumento adequado para corrigir tais situações é o critério de distribuição do 
ICM aos Municípios, estabelecido no § 2° do art. 18 do Anteprojeto.  
Por outro lado, o parágrafo ora eliminado apresenta sérios inconvenientes de ordem prática, que 
dificultariam muito a apuração do valor a ser atribuído a cada Município.  
Parecer:   
   O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Anteprojeto da 
Subcomissão "Tributos, Participação e Distribuição de Receitas", tornando-o mais completo, preciso e 
consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a estruturação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00591 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   Parágrafo 1o. do artigo 18.  
Elimina do percentual de 50% para efeito de  
participação dos Municípios, do produto da  
arrecadação do ICM relativo a minerais e a  
prestação de serviços. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Anteprojeto da 
Subcomissão "Tributos, Participação e Distribuição de Receitas", tornando-o mais completo, preciso e 
consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a estruturação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00594 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
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Texto:   
   Elimine-se o § 1o. do artigo 18 e dê-se nova  
redação à cabeça do seu § 2o que, renumerando,  
passa a parágrafo único:  
"Parágrafo único - As parcelas de receitas  
pertencentes, aos municípios a que se refere o  
item III serão creditadas conforme os seguintes critérios:" 
Justificativa: 
O § 1° do artigo 18 do Anteprojeto visa resguardar situações específicas de determinados Municípios. 
Entendemos que o instrumento adequado para corrigir tais situações é o critério de distribuição do 
ICM aos Municípios, estabelecido no § 3° do art. 18 do Anteprojeto.  
Por outro lado, o parágrafo ora eliminado apresenta sérios inconvenientes de ordem prática, que 
dificultariam muito a apuração do valor a ser atribuído a cada Município.  
Parecer:   
   O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Anteprojeto da 
Subcomissão "Tributos, Participação e Distribuição de Receitas", tornando-o mais completo, preciso e 
consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a estruturação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00621 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   Elimine-se o § 1o. do Artigo 18 e dê-se nova  
redação à cabeça do seu § 2o que, renumerado,  
passa a parágrafo único:  
Parágrafo único - As parcelas de receitas  
pertencentes aos Municípios a que se refere o item  
III serão creditadas conforme os seguintes critérios: 
Justificativa: 
O § 1° do Artigo 18 do Anteprojeto visa resguardar situações específicas de determinados Municípios. 
Entendemos que o instrumento adequado para corrigir tais situações é critério do ICM aos 
Municípios, estabelecido no § 2° do Artigo 18 do Anteprojeto.  
Por outro lado, o parágrafo ora eliminado apresenta sérios inconvenientes de ordem prática, que 
dificultariam muito a apuração do valor a ser atribuído a cada Município.  
Parecer:   
   O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Anteprojeto da 
Subcomissão "Tributos, Participação e Distribuição de Receitas", tornando-o mais completo, preciso e 
consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a estruturação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00683 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IRAJÁ RODRIGUES (PMDB/RS) 
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Texto:   
   Elimine-se o § 1o. do art. 18 e dê-se nova  
redação a cabeça do seu § 2o que, renumerado,  
passa à parágrafo único:  
Parágrafo único - As parcelas de receitas  
pertencentes aos Municípios a que se refere o item  
III, serão creditados conforme os seguintes critérios: 
Justificativa: 
O § 1° do art. 18 do Anteprojeto, visa resguardar situações específicas de determinados Municípios. 
Entendemos que o instrumento adequado para corrigir tais situações, é o critério de distribuição do 
ICM aos Municípios, estabelecidos no § 2° do art. 18 do Anteprojeto.  
Por outro lado, o parágrafo ora eliminado, apresenta sérios inconvenientes de ordem prática, que 
dificultariam muito a apuração do valor a ser atribuído a cada Município.  
Parecer:   
   O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Anteprojeto da 
Subcomissão "Tributos, Participação e Distribuição de Receitas", tornando-o mais completo, preciso e 
consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a estruturação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00695 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   GABRIEL GUERREIRO (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprimir o parágrafo 4 do artigo 18, do  
anteprojeto aprovado pela Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição de Receitas, que  
estabelece percentuais diferenciados de repasse  
aos municípios, do Imposto sobre Circulação de  
Minerais, no caso da primeira operação e nas  
prestações de serviços. 
Justificativa: 
A existência de mais de uma regra para transferir aos municípios, a receita decorrente da 
arrecadação do Imposto sobre Operações relativas a circulação de mercadorias e prestação de 
serviços, é antioperacional, posto que inviabiliza procedimentos padronizados para a cobrança, 
registro de arrecadação e cálculo das transferências às municipalidades.  
Parecer:   
   O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Anteprojeto da 
Subcomissão "Tributos, Participação e Distribuição de Receitas", tornando-o mais completo, preciso e 
consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a estruturação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00721 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
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Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Elimine-se o § 1o. do Art. 18 e dê-se nova  
redação à cabeça do seu § 2o. que, remunerado,  
passa a parágrafo único.  
"Parágrafo único - As parcelas de receitas  
pertencentes aos Municípios a que se refere o item  
III serão creditadas conforme os seguintes critérios." 
Justificativa: 
O § 1° do art. 18 do Anteprojeto visa resguardar situações específicas de determinados Municípios. 
Entendemos que o instrumento adequado para corrigir tais situações é o critério de distribuição do 
ICM aos Municípios, estabelecidos no § 2° do art. 18 do Anteprojeto.  
Por outro lado, o parágrafo ora eliminado apresenta sérios inconvenientes de ordem prática, a que 
dificultariam muito a apuração do valor a ser atribuído a cada Município.  
Parecer:   
   O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Anteprojeto da 
Subcomissão "Tributos, Participação e Distribuição de Receitas", tornando-o mais completo, preciso e 
consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a estruturação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00749 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se do Anteprojeto sobre o Sistema  
Tributário Nacional o § 1o do art. 18, passando a  
Parágrafo único o atual § 2o, com a seguinte redação:  
Art. 18 ....................................  
..................................................  
Parágrafo único. As parcelas de receitas  
pertencentes aos municípios a que se refere o item  
III serão creditadas conforme critérios  
estabelecidos em lei complementar.  
Justificativa: 
A eliminação do dispositivo contido no § 1° desse artigo elimina dificuldade que certamente surgirá 
com a sua aplicação, em face da controvérsia estabelecida com o item II do mesmo art. 18.  
Eliminando o § 1°, resta renumerar Parágrafo Único o atual § 2° com a finalidade de se retirar do 
texto constitucional mandamento que melhor seria regulado por lei complementar visando facilitar 
implementação da medida e diminui custas de operação para os Estados.  
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não 
se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o 
conjunto dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00893 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 31  

 

Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Elimine-se o § 7o. do art. 18 e dê-se nova  
redação à cabeça do seu § 2o. que, renumerado,  
passa a parágrafo único:  
"Parágrafo único - As parcelas de receitas  
pertencentes aos Municípios a que se refere o item  
III serão creditadas conforme os seguintes critérios:" 
Justificativa: 
O § 1° do artigo 18 do Anteprojeto visa resguardar situações específicas de determinados Municípios. 
Entendemos que o instrumento adequado para corrigir tais situações é o critério de distribuição do 
ICM aos Municípios, estabelecido no § 3° do art. 18 do Anteprojeto.  
Por outro lado, o parágrafo ora eliminado apresenta sérios inconvenientes de ordem prática, que 
dificultariam muito a apuração do valor a ser atribuído a cada Município.  
Parecer:   
   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
parcialmente, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do 
Anteprojeto da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas, tornando-o mais 
completo, ajustado e consistente. Em consequência, estamos modificando o dispositivo a que ela se 
reporta, de modo a fazê-lo incorporar a parte da Emenda que o aperfeiçoa.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00922 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Elimine-se o § 1o. do Art. 18 e dê-se  
nova redação à cabeça do seu § 2o que,  
renumerado, passa a Parágrafo Único do Anteprojeto  
aprovado pela Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas:  
"Parágrafos Único - As parcelas de receitas  
pertencentes aos Municípios a que se refere o item  
III serão creditados conforme os seguintes critérios:" 
Justificativa: 
O § 1° do art. 18 do Anteprojeto visa resguardar situações específicas de determinados Municípios. 
Entendemos que o instrumento adequado para corrigir tais situações é o critério de distribuição do 
ICM aos Municípios, estabelecido no § 2° do art. 18 do Anteprojeto.  
Por outro lado, o parágrafo ora eliminado apresenta sérios inconvenientes de ordem prática, que 
dificultariam muito a apuração do valor a ser atribuído a cada Município.  
Parecer:   
   O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Anteprojeto da 
Subcomissão "Tributos, Participação e Distribuição de Receitas", tornando-o mais completo, preciso e 
consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a estruturação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00996 APROVADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Elimine-se o § 1o do art. 18 e dê-se nova  
redação à cabeça do seu § 2o que, renumerado,  
passa a parágrafo único:  
"Parágrafo único. As parcelas de receitas  
pertencentes aos Municípios a que se refere o item  
III serão creditadas conforme os seguintes critérios:" 
Justificativa: 
O § 1° do art. 18 do Anteprojeto visa resguardar situações específicas de determinados Municípios. 
Entendemos que o instrumento adequado para corrigir tais situações é o critério de distribuição do 
ICM aos Municípios, estabelecido no § 2° do art. 18 do Anteprojeto.  
Por outro lado, o parágrafo ora eliminado apresenta sérios inconvenientes de ordem prática, que 
dificultariam muito a apuração do valor a ser atribuído a cada Município.  
Parecer:   
   O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Anteprojeto da 
Subcomissão "Tributos, Participação e Distribuição de Receitas", tornando-o mais completo, preciso e 
consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a estruturação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:01004 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Elimine-se o § 1o do Art. 18 e dê-se nova  
redação à cabeça do seu § 2oque, renumerado,  
passa a parágrafo único.  
"Parágrafo único - As parcelas das receitas  
pertencentes aos Municípios a que se refere o item  
III serão creditadas conforme os seguintes critérios". 
Justificativa: 
O § 1° do art. 18 do Anteprojeto visa resguardar situações específicas de determinados Municípios. 
Entendemos que o instrumento adequado para corrigir tais situações é o critério de distribuição do 
ICM aos Municípios, estabelecido no § 2° do art. 18 do Anteprojeto.  
Por outro lado, o parágrafo ora eliminado apresenta sérios inconvenientes de ordem prática, que 
dificultariam muito a apuração do valor a ser atribuído a cada Município.  
Parecer:   
   O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Anteprojeto da 
Subcomissão "Tributos, Participação e Distribuição de Receitas", tornando-o mais completo, preciso e 
consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a estruturação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:01012 APROVADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Elimine-se o parágrafo 1o do art. 18 e dê-se  
nova redação a cabeça do seu parágrafo 2o que,  
renumerado, passa a parágrafo único no anteprojeto  
da Subcomissão V - A.  
Parágrafo único: As parcelas de receitas  
pertencentes aos municípios a que se refere o item  
III serão creditados conforme os seguintes critérios. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Anteprojeto da 
Subcomissão "Tributos, Participação e Distribuição de Receitas", tornando-o mais completo, preciso e 
consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a estruturação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:01052 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   
   Elimine-se o parágrafo 1o do art. 18 e dê-se  
nova redação a cabeça do seu parágrafo 2o que,  
numerado, passa a parágrafo único no anteprojeto  
da Subcomissão V - A.  
Parágrafo único. As parcelas de receitas  
pertencentes aos municípios a que se refere o item  
III serão creditados conforme os seguintes critérios. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Anteprojeto da 
Subcomissão "Tributos, Participação e Distribuição de Receitas", tornando-o mais completo, preciso e 
consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a estruturação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:01064 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
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Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto do Capítulo da  
Subcomissão de Tributos, Participação e  
Distribuição de Receitas.  
O artigo 18 passa a vigorar com a seguinte redação:  
"I - ........................................  
II - cinquenta por cento do produto da  
arrecadação dos impostos dos Estados sobre  
transmissão "inter-vivos" (artigo 14, I) e sobre  
propriedade territorial rural (artigo 14, V) nos  
Municípios onde se localizam os imóveis  
tributados, e sobre propriedade de veículos  
automotores licenciados em seus territórios  
(artigo 14, IV)  
III -........................................  
§ 1o. (suprido)  
§ 2o. -...................................... 
Justificativa: 
A emenda propõe a exclusão do imposto sobre transmissão “causa mortis” (artigo 14, I) do sistema 
de partilha da arrecadação dos Estados com municípios, uma vez que pelas características típicas 
desta forma de tributação é praticamente impossível estabelecer uma regra de rateio dos recursos. 
Recorda-se por exemplo, que a tramitação pode envolver imóveis localizados em mais de um 
município e a posse de ativos financeiros não está associada a espaços específicos.  
Outra sugestão é que seja fixado o critério de distribuição do imposto sobre transmissão “inter-vivos”, 
bem como sobre propriedade territorial rural, não previstos no anteprojeto da Subcomissão. Propõe-
se que o rateio seja proporcional à localidade de arrecadação.  
Quando a emenda supressiva ao § 1°, justifica-se por implicar em distorção no sistema de 
transferência. A mesma receita está sendo submetida a um duplo repasse, através do inciso III (em 
250) e deste dispositivo (em 500 na primeira operação).  
Parecer:   
   O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Anteprojeto da 
Subcomissão "Tributos, Participação e Distribuição de Receitas", tornando-o mais completo, preciso e 
consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a estruturação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:01071 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão de  
Tributos, Participação e Distribuição de Receitas  
O artigo 18, § 2o., passa a vigorar com a  
seguinte redação:  
"§ 2o. As parcelas de receitas percentuais  
aos Municípios a que se refere o item III serão  
creditadas conforme os seguintes critérios:  
I - três quartos, no mínimo, na proporção do  
montante das operações relativas à circulação de  
mercadorias e às prestações de serviços realizados  
em seus respectivos territórios;  
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II - até um quarto, de acordo com o que  
dispuser lei estadual." 
Justificativa: 
A sugestão pretende restabelecer as regras vigentes no atual sistema tributário quanto à partilha de 
receitas entre Estados e Municípios. Dá flexibilidade aos governos estaduais para definir critérios de 
rateio conforme as peculiaridades de cada região.  
Altera-se também o parâmetro para distribuição de receita visando adequar à nova realidade do 
imposto de que trata o dispositivo. A remuneração do “valor adicionado” no setor de serviços é difícil, 
pela tipicidade de suas operações. Julgamos que o volume de vendas (ou saídas) dos 
estabelecimentos é mais apropriado como critério do rateio.  
Parecer:   
   O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Anteprojeto da 
Subcomissão "Tributos, Participação e Distribuição de Receitas", tornando-o mais completo, preciso e 
consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a estruturação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:01087 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Exclua-se da redação do item II do art. 18 a  
alusão ao imposto sobre transmissão causa mortis e  
doação de bens e direitos (art. 14, II). 
Justificativa: 
O imposto sobre herança e doações, pelas suas características e à vista de sua provável 
progressividade, inviabiliza a participação dos Municípios na sua receita, dado o fato de que, via de 
regra, o inventário é aberto no local do falecimento do de cujos, podendo este possuir bens móveis e 
imóveis em diversos Municípios do mesmo Estado. Como o imposto incidirá, progressivamente, sobre 
o montante dos bens, torna-se extremamente difícil proceder-se a um adequado rateio dessa receita, 
independentemente dos critérios a serem adotados.  
Desaconselhável, portanto, a partilha proposta, relativamente ao imposto sobre heranças e doações.  
Parecer:   
   O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Anteprojeto da 
Subcomissão "Tributos, Participação e Distribuição de Receitas", tornando-o mais completo, preciso e 
consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a estruturação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:01092 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Elimine-se o § 1o do art. 18 do anteprojeto  
da Subcomissão de tributos, Participação e  
Distribuição das Receitas e dê-se nova redação à  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 36  

 

cabeça do seu § 2o que, remunerado, passa a  
parágrafo único:  
"Parágrafo único - As parcelas de receitas  
pertencentes aos Municípios a que se refere o item  
III serão creditadas conforme os seguintes critérios." 
Justificativa: 
O § 1° do art. 18 do Anteprojeto visa resguardar situações específicas de determinados Municípios. 
Entendemos que o instrumento adequado para corrigir tais situações é o critério de distribuição do 
ICM aos Municípios, estabelecido no § 2° do art. 18 do Anteprojeto.  
Por outro lado, o parágrafo ora eliminado apresenta sérios inconvenientes de ordem prática, que 
dificultariam muito a apuração do valor a ser atribuído a cada Município.  
Parecer:   
   O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Anteprojeto da 
Subcomissão "Tributos, Participação e Distribuição de Receitas", tornando-o mais completo, preciso e 
consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a estruturação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:01099 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão de  
Tributos, participação e Distribuição de Receitas  
Suprimir o § 1o do artigo 18. 
Justificativa: 
A proposta do anteprojeto implica em grave distorção na partilha do tributo, bem como do espírito do 
projeto de Reforma Tributária. Em primeiro lugar, por que leva a duplo repasse dos mesmos recursos 
(também sujeitos ao item III).  
Em segundo lugar desconsidera que o imposto em questão é do tipo valor adicionado. Assim, o 
imposto pago na 1ª operação será utilizado como crédito nas operações intermediárias seguintes, 
logo o estado estaria partilhando uma receita que devolveria na operação seguinte.  
O desvio do espírito do projeto de Reforma Tributária é que implica em profunda redistribuição de 
recursos dos estados para os municípios, anulando, inclusive, os ganhos alcançados pela ampliação 
da base de incidência do ICM. Com isso, deixa os estados na mesma situação perversa do atual 
sistema tributário, pois desconsidera que a participação no ICM já está subindo de 20 para 25%.  
Parecer:   
   O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Anteprojeto da 
Subcomissão "Tributos, Participação e Distribuição de Receitas", tornando-o mais completo, preciso e 
consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a estruturação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:01106 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
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Texto:   
   O artigo 14 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 14, I - (suprimido)  
........................................ 
§ 1o. (suprimido)  
§ 2o. (suprimido)  
§ 3o. Incidente sobre imóveis, o imposto de  
que trata o item II, compete ao Estado da situação  
do bem, ainda que a sucessão seja aberta no  
exterior. Incidindo sobre bens móveis, títulos e  
créditos, compete ao Estado onde se processar o  
inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador.  
............................................  
O art. 15 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 15. Compete aos Municípios instituir  
impostos sobre:  
I - a transmissão " inter-vivos ", a qualquer  
título, por ato oneroso, de bens imóveis por  
natureza ou acessão física e de direitos reais  
sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como a  
cessão de direitos à sua aquisição.  
II - a propriedade predial e territorial urbana; e  
III - as vendas a varejo de mercadorias.  
§ 1o. O imposto de que trata o item I não  
incide sobre a transmissão de bens ou direitos  
incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica,  
salvo se, nesses casos, a atividade preponderante  
do adquirente for o comércio desses bens ou  
direitos, locação de imóveis ou arrendamento mercantil;  
§ 2o. O imposto a que se refere o item I cabe  
ao município onde se situe o imóvel".  
O item II do art. 18 passa a ter a seguinte redação:  
"II - cinquenta por cento do produto da  
arrecadação dos impostos a que se refere o item IV  
do art. 14". 
Justificativa: 
Os impostos incidentes sobre a propriedade imobiliária são tradicionalmente de competência dos 
Municípios. A racionalidade desta disposição é auto eloquente. A proximidade do fato gerador de 
obrigação tributária e principalmente suas imobilidades são justificativas encontráveis em 
praticamente todos os sistemas tributários.  
Não se concebe, portanto, que o imposto que incida sobre a propriedade urbana tenha outra 
competência que não a municipal. Desta forma, e como consequência lógica, o imposto que incide 
sobre a transmissão da titularidade imóvel deverá seguir o mesmo princípio. Além disto, é 
inquestionável que se trata de imposto financeiramente rentável, visto seu baixo custo administrativo. 
Esta razão em si mesma já justificaria competência municipal, frente a estadual, quando se procura 
racionalizar as competências constitucionais tributárias em sentido amplo, que compreenda eficiência 
arrecadatória, baixos custos administrativos e maior autonomia financeira às unidades políticas 
subnacionais.  
Esta incidência seria também válida para o imposto territorial rural, não fossem o seu moderno 
caráter extraoficial. A história da imposição sobre a propriedade rural mostrou-a como tributo 
municipal ou federal, pouco eficaz em termos de arrecadação, mas de grande potencial como 
instrumento de política fundiária. Em termos de receitas municipais significou, em sua melhor fase, 
menos de 1% das receitas locais. Contido, consolidando-a enquanto receita estadual, o potencial 
mostra-se razoável, principalmente para financiar encargos socioeconômicos provenientes da criação 
de microrregiões de produção rural que seguem o processo de Reforma Agrária nas unidades 
federadas. Desta forma, a presente Emenda ao anteprojeto do eminente Relator objetiva dispor mais 
racionalmente as competências impositivas sobre a propriedade e transferências de bens imóveis, 
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bem como aperfeiçoar seus futuros resultados financeiros e administrativos para Estados e 
principalmente Municípios.  
Parecer:   
   Os estudos para se estabelecer as competências tributárias, a participação dos Estados no produto 
da arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas 
federais e estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a 
distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo. Com base em dados de 1985, 
sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto total da arrecadação 
tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no 
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma  
melhor repartição das rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e 
municipais.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a 
alteração na competência tributária dos Municípios, viria certamente afetar o equilíbrio e a 
consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01135 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSÉ LUIZ MAIA (PDS/PI) 
Texto:   
   Subcomissão de Tributos, Participação e  
Distribuição das Receitas  
Dispõe sobre distribuição do imposto de Renda."  
Dá nova redação ao item I do artigo 18 do  
anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
participação e Distribuição das Receitas:  
"Art. 18 - ..................................  
I - o produto da arrecadação do imposto da  
União sobre a renda incidente na fonte sobre  
rendimentos pagos, a qualquer título, por eles ou  
suas entidades". 
Justificativa: 
Para manter o espirito que norteou a elaboração do artigo, é preciso que aqueles recursos 
dispendidos pelo Estado a nele permaneçam.  
Não são muitas as entidades estaduais que recolhem o imposto sobre a renda, uma vez que estamos 
aqui, propondo a extinção do imposto sobre proventos de qualquer natureza, sobre os esdrúxulos 
salários que só criam um sistema pesado e burocrático na Secretaria da Receita, mas cujo resultado 
líquido deixa muito a desejar, porque o objeto do imposto é igualmente pequeno.  
Parecer:   
   Os estudos para se estabelecer as competências tributárias, a participação dos Estados no produto 
da arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas 
federais e estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a 
distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo. Com base em dados de 1985, 
sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto total da arrecadação 
tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no 
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma melhor 
repartição das rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e municipais.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a 
alteração na participação dos Municípios no Fundo, viria certamente afetar o equilíbrio e a 
consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
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___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00003 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA  
Ao art. 19  
Item III  
Inclua-se como § 2o. o seguinte:  
§ 2o. Os municípios portuários perceberão  
metade da participação prevista no item III deste  
artigo, dividindo com os municípios produtores ou  
consumidores a percentagem incidente sobre o  
produto da arrecadação do imposto dos Estados  
sobre operações relativas à circulação de  
mercadorias que forem respectivamente exportadas  
ou importadas, através de suas instalações. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no 
produto da arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de 
receitas federais e estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais 
equânime a distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a 
alteração na participação dos municípios brasileiros, viria certamente afetar o equilíbrio e a 
consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00076 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 18 e ao item I do art. 19 a seguinte redação:  
"Art. 18 - Pertence aos Estados e ao Distrito  
Federal o produto da arrecadação do imposto da  
União sobre a renda e proventos de qualquer  
natureza, incidente na fonte sobre rendimentos  
pagos, a qualquer título, por eles, suas  
autarquias ou fundações."  
"I - o produto da arrecadação do imposto da  
União sobre rendas e proventos de qualquer  
natureza, incidente na fonte sobre rendimentos  
pagos, a qualquer título, por eles, suas  
autarquias ou fundações;" 
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Justificativa: 
A Emenda inclui nos dispositivos indicados as fundações pertencentes aos Estados e aos Municípios. 
Essas entidades são verdadeiros prolongamentos da administração direta, realizando, de forma 
descentraliza, serviços da competência dessas esferas de governo.  
Da mesma forma que o § 1° do art. 8° do substitutivo ao anteprojeto assegura-lhes a imunidade 
recíproca, o princípio da manutenção do imposto de renda retido na fonte deve ser-lhes estendido.  
Em verdade os rendimentos pagos pelas fundações provêm de recursos que lhes são repassados 
pelo órgão instituidor ou mantenedor, de tal sorte que tributá-los é o mesmo que tributar os 
rendimentos dos Estados e dos Municípios.  
Em nome da coerência, convém uniformizar a matéria, dando aos rendimentos pagos pelas 
fundações o mesmo tratamento previsto no § 1° do art. 8°, já referido.  
Parecer:   
   Visando aumentar a disponibilidade de recursos dos governos estaduais e municipais, acolheria 
sugestão de incluir as fundações na partilha do Imposto de renda que incide na fonte, sobre os 
rendimentos pagos por essas entidades.- Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00116 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSÉ GUEDES (PMDB/RO) 
Texto:   
   COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS.  
Art. 19 - ................................. 
III - Trinta por cento do produto da  
arrecadação do imposto dos Estados sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias e sobre  
prestações de serviços. 
Justificativa: 
Os Estados repassam verbas aos Municípios atendendo o objetivo de municipalização do ensino e da 
saúde, porém submetendo os municípios a um ritual de cobrança de verbas que só gera atraso de 
pagamento e insatisfações das partes.  
Desta forma estaremos buscando a autonomia administrativa dos Municípios.  
Parecer:   
   Ampliar a distribuição da arrecadação do ICM para os Municípios implicaria em sérios danos ao 
equilíbrio do sistema tributário proposto, visto que rateio já aumentou de 20 para 25% e está previsto 
uma distribuição especial no caso das operações envolvendo prestações de serviços (50%)  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00188 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Art. 19 alínea III e  
Art. 20 alínea I letra C do anteprojeto da  
Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças.  
Art. 19......................................  
III - trinta por cento do produto da  
arrecadação do Imposto dos Estados sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias e sobre  
prestações de serviços.  
Art. 20......................................  
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I - ............................................ 
C - três por cento para aplicação nas Regiões  
Norte e Nordeste, através de suas instituições  
oficiais de fomento. 
Justificativa: 
Ambas as sugestões que descentralizam recursos, são no sentido de que, dada a solidariedade 
nacional necessária, formadora da unidade nacional e a necessidade imperiosa de que 
estabeleçamos mecanismos de compensação das desigualdades, tirem-se as riquezas dos estados e 
municípios ricos, para dá-los aos estados e municípios mais pobres. Assim, providos de mais 
recursos desenvolverão a saúde, a educação, a industrialização, a agricultura, de tal forma que um 
dia, o mais cedo possível, eles também serão geradores de recursos.  
O país precisa desenvolver-se de forma mais harmônica, investindo os recursos gerados pelo esforço 
de toda a nação da forma mais equitativa.  
Parecer:   
   Ampliar a distribuição da arrecadação do ICM para os Municípios implicaria em sérios danos ao 
equilíbrio do sistema tributário proposto, visto que rateio já aumentou de 20 para 25% e está previsto 
uma distribuição especial no caso das operações envolvendo prestações de serviços (50%)  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00207 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSÉ TEIXEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Art. 19, item III  
Substituir a redação:  
III - Vinte e cinco por cento...  
Por  
III - "Trinta e cinco por cento..." 
Justificativa: 
1 – O Imposto Sobre Serviços passou à competência estadual. Nada mais justo pois, que, se 
decrescida a capacidade tributária municipal, inclusive com a proposta do Autor de eliminação do 
Imposto proposto sobre vendas a varejo, se acresça sua participação percentual no Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços.  
2 – No sistema vigente, a participação municipal sobre o resultado da arrecadação do ICM é 
insatisfatória. Aumentada para vinte e cinco por cento, como especifica o projeto, especialmente, 
incorporada ao Estado, a atual capacidade municipal de tributação de serviços é injusta para com os 
municípios. Por certo eles teriam suas receitas reduzidas e não acrescidas como é desejável.  
Parecer:   
   Ampliar a distribuição da arrecadação do ICM para os Municípios implicaria em sérios danos ao 
equilíbrio do sistema tributário proposto, visto que rateio já aumentou de 20 para 25% e está previsto 
uma distribuição especial no caso das operações envolvendo prestações de serviços (50%)  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00208 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSÉ TEIXEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Art. 19, Parágrafo Único  
Substituir por:  
Parágrafo Único - As parcelas de receita  
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devidas aos Municípios de que trata o item II  
deste artigo, serão:  
I - apuradas quinzenalmente com base no  
imposto efetivamente arrecadado em seus  
respectivos territórios; e  
II - creditadas, até o décimo dia útil após  
cada quinzena da efetiva arrecadação do imposto,  
em contas especiais, abertas em estabelecimentos  
oficiais de crédito. 
Justificativa: 
1 – A participação dos Municípios no produto de arrecadação do ICM deve ser feita com base nos 
calores efetivamente arrecadados em seus respectivos territórios. O uso de critérios diferentes deste 
não tem servido como instrumento de redução de desigualdades, mas estimulando o alheamento do 
poder municipal do processo de arrecadação e fiscalização do ICM. A melhoria do desempenho da 
máquina arrecadadora do ICM só poderá ser obtida, em volume satisfatório, pela motivação e 
participação maiores do poder local.  
2 – Por outro lado, os Municípios têm sido prejudicados pelo processo pouco eficiente de cálculo 
sobre sua participação no produto da arrecadação do ICM.  
É necessário, pois, norma rigorosa que estabeleça, com era na origem, rapidez nos cálculos e 
imediata entrega, aos municípios, das parcelas que lhes caibam na referida arrecadação.  
Parecer:   
   Não obstante a preocupação do Nobre Constituinte em aperfeiçoar os critérios de rateio e agilizar o 
repasse das cotas do ICM consideramos que, a distribuição proporcional ao valor adicionado, já é 
uma prática consagrada do sistema tributário brasileiro e evita a penalização dos municípios com 
atividades voltadas à exportação. Além disso, o crédito quinzenal e operacionalmente difícil de ser 
implementada.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00240 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao artigo 19 do Substitutivo  
da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças.  
Art. 19 - Pertencem ao Município:  
I - ........................................  
II - ........................................  
III -........................................  
IV - Quarenta e cinco por cento do imposto sobre minerais. 
Justificativa: 
O minério gerador do tributo é extraído do solo pertencente ao Município que é, ademais, a entidade 
infra estadual a suportar todos os possíveis danos resultantes dessa extração: escavação 
permanente do solo de modo a torná-lo imprestável para outras atividades produtivas, poluição 
decorrente da mineração e beneficiamento do minério, etc... 
É comum que a produção mineral imponha à Administração pública municipal encargos inusitados e 
dispendiosíssimos, no entanto, ao reverso de esta ser compensada por uma devolução compatível do 
tributo correspondente, atualmente, o Estado que fica com setenta por cento do seu total, cedendo às 
municipalidade apenas vinte por cento.  
A proposta inclui-se dentro dos municípios de autonomia e valorização do município.  
Parecer:   
   A aceitação desta emenda está condicionada ao acolhimento de outra emenda apresentada. Como 
esta não for aprovada, fica prejudicada a apreciação da presente sugestão. 
   
   EMENDA:00488 PREJUDICADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o item I do Art. 19, renumerando-se os demais. 
Justificativa: 
Desde que incluímos os Municípios, na redação do Artigo 18, em Emenda por nós apresentada, não 
há porque mantermos o item I do Art. 19, por passarem a ter a mesma redação.  
Parecer:   
   A aceitação desta emenda está condicionada ao acolhimento de outra emenda apresentada. Como 
esta não foi aprovada, fica prejudicada a apreciação da presente sugestão. 
   
   EMENDA:00492 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o item I do art. 19 e em  
consequência renumerem-se os itens II e III. 
Justificativa: 
Este item já se encontra incluso no artigo 19.  
Parecer:   
   A aceitação desta emenda está condicionada ao acolhimento de outra emenda apresentada. Como 
esta não foi aprovada, fica prejudicada a apreciação da presente sugestão. 
   
   EMENDA:00592 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JESSÉ FREIRE (PFL/RN) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 19, inciso III, do  
substitutivo do relator da Comissão do Sistema  
Tributário, Orçamento e Finanças, a seguinte redação:  
"Art. 19 - ..................................  
III - trinta e cinco por cento do produto de  
arrecadação do Imposto dos Estados sobre Operações  
relativas à circulação de mercadorias."  
Justificativa: 
Esta emenda relaciona-se com as emendas apresentadas para alteração do artigo 16, inciso II, e 
artigo 15, inciso III, do substitutivo.  
A elevação da participação dos municípios na arrecadação do imposto de que se trata, decorre das 
modificações sugeridas por aquelas emendas. 
Parecer:   
   Ampliar a distribuição da arrecadação do ICM para os Municípios implicaria em sérios danos ao 
equilíbrio do sistema tributário proposto, visto que rateio já aumentou de 20 para 25% e está previsto 
uma distribuição especial no caso das operações envolvendo prestações de serviços (50%)  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:00616 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda ao substitutivo da Comissão do Sistema  
Tributário, Orçamento e Finanças.  
Dê-se a seguinte redação ao item II do artigo 19:  
II - cinquenta por cento da arrecadação dos  
impostos dos Estados sobre transmissão "inter-vivos" (artigo 15, I), sobre transmissão "causa  
mortis" e doação de bens e direitos (artigo 15,  
II), sobre propriedade de veículos automotores  
licenciados em seu território (artigo 15, IV) e  
sobre propriedade territorial rural (artigo 15, V); 
Justificativa: 
A emenda visa restabelecer o critério aprovado pela subcomissão de tributos, que manteve a 
sistemática atual de participação da ordem de 50% (cinquenta por cento) sobre os impostos de 
transmissão de imóveis, que já pertencem hoje em dia aos municípios. Estes já estão sendo 
prejudicados em 50% (cinquenta por cento) da arrecadação do imposto territorial rural, em benefício 
do Estado, que passa a ser agora o arrecadador, não se justificando portanto a rescisão do critério 
adotado, sem graves prejuízos para os municípios.  
Por outro lado, a arrecadação deste tributo depende do próprio dinamismo econômico de cada área 
municipal e de volume de transmissões aí ocorridas.  
É, de resto, importante, como critério, que o município tenha participação na receita de todos os 
tributos que dizem respeito à propriedade territorial.  
Parecer:   
   O imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação não for submetido à repartição com 
Municípios devido às dificuldades técnicas para se definir a localização dos seus bens móveis. Além 
do que altera-se a competência tributária estadual passando o ITBI para o nível municipal. 
   
   EMENDA:00679 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   No inciso I do art. 19 do Substitutivo do  
Relator, onde se lê:  
"... por eles ou suas autarquias;"  
Leia-se:  
"... por eles, suas autarquias, empresas  
públicas e fundações," 
Justificativa: 
De acordo com o art. 19, I, pertence aos municípios o imposto de renda que incide, na fonte, sobre os 
rendimentos pagos por eles e suas autarquias.  
Por uma questão de coerência, é razoável estender o preceito aos rendimentos pagos também por 
suas empresas públicas e fundações, reforçando-se, com essa providência, as finanças municipais.  
É justo esse critério de repartição de rendas, que vincula ao município a receita tributária que este 
contribui para gerar.  
Parecer:   
   Visando aumentar a disponibilidade de recursos dos governos estaduais e municipais, acolheria 
sugestão de incluir as fundações na partilha do Imposto de renda que incide na fonte, sobre os 
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rendimentos pagos por essas entidades.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00716 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo da Comissão:  
Acrescente-se o art. 19 à Seção VI,  
renumerados a seguir:  
"Parágrafo único. O produto dos impostos  
recolhidos pela União nos Territórios Federais, de  
competência ou pertencentes ao Estado, pertencem  
aos respectivos municípios e serão distribuídos  
segundo Lei Complementar". 
Justificativa: 
Não é justo que a condição de Território Federal determine a evasão de receita tributária da área 
onde ocorre o fato gerador e incide o tributo. Os residentes em Territórios Federais têm direito líquido 
sobre o produto de tributos que, caso existisse o Estado Federado, seriam aplicados em benefício do 
desenvolvimento da região. É o caso do imposto sobre rendas e proventos de qualquer natureza 
pago por órgãos da Administração Direta ou Indireta dos Estados e Governos de Territórios. Como 
não assegurar seu retorno no caso dos Territórios? É o caso, também, do retorno dos impostos 
federais aos Estados, como o IPI, cuja mecânica, no caso dos Territórios, não está prevista. É o caso, 
finalmente, dos impostos de competência dos Estados e que, nos Territórios são arrecadados pela 
União. Todos estes impostos devem retornar à comunidade residente nos Territórios. A Emenda 
propõe que retornem através das Prefeituras, segundo critérios a serem definidos em Lei 
Complementar.  
Parecer:   
   Não há porque privilegiar os Municípios localizados em territórios Federais em relação aos 
pertencentes a Estados, sendo assim somos pela rejeição da sugestão do nobre constituinte. 
   
   EMENDA:00721 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 19 do substitutivo do  
anteprojeto do Constituinte José Serra a seguinte redação:  
Art. 19. Pertencem aos municípios  
I - O produto da arrecadação do imposto da  
União sobre renda e proventos de qualquer  
natureza, incidente na fonte sobre rendimentos  
pagos, a qualquer título, por eles ou suas  
autarquias e fundações instituídas ou mantidas  
pelo poder público municipal;  
II - Cinquenta por cento do produto da  
arrecadação dos impostos dos Estados sobre  
transmissão " inter-vivos " de bens imóveis e de  
direitos a eles relativos, transmissão "causa  
mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos,  
sobre a propriedade de veículos automotores, sobre  
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a propriedade territorial rural e sobre a  
prestação de serviços, realizadas em seu território;  
III - Vinte e cinco por cento do produto da  
arrecadação do imposto dos Estados sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
em parte, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do nosso 
Substitutivo, tornando-o mais completo, ajustado e consistente.  
Em consequência, estamos modificando o disposto a que a Emenda se reporta, de modo que o 
Substitutivo reflita seu conteúdo parcial. 
   
   EMENDA:00736 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LUIZ ALBERTO RODRIGUES (PMDB/MG) 
Texto:   
   O Artigo 19 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 19 - ......................  
II - Cinquenta por cento do produto da  
arrecadação dos impostos dos Estados sobre  
transmissão " inter-vivos " de bens imóveis e de  
direitos a eles relativos e de setenta e cinco por  
cento do imposto sobre a propriedade de veículos  
automotores licenciados em seus territórios. 
Justificativa: 
Estatisticamente está comprovado que os veículos, particularmente os automóveis, circulam em torno 
de 80% de sua quilometragem rodada, dentro do perímetro urbano. A destinação de 75% do valor 
arrecadado com o IPVA, para o município onde ocorreu a arrecadação visa fornecer os recursos para 
o município enfrentar questões como reposição e ampliação de pisos de rolamento, sinalização e 
demais serviços urbanos obrigatórios, para garantir aos motoristas e seus veículos boas e seguras 
condições de tráfego.  
Parecer:   
   Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no 
produto da arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de 
receitas federais e estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais 
equânime a distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a 
alteração na participação dos municípios brasileiros, viria certamente afetar o equilíbrio e a 
consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos 
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00755 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   SÉRGIO WERNECK (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda ao substitutivo do Relator da Comissão  
do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças.  
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Modifica o inciso I do artigo 19 que passa a  
ter a seguinte redação:  
"I - O produto da arrecadação do imposto da  
União sobre renda e proventos de qualquer  
natureza, incidente na fonte sobre rendimentos  
pagos, a qualquer título, por eles ou suas  
autarquias e fundações instituídas ou mantidas  
pelo poder público." 
Justificativa: 
A nova redação do dispositivo procura guardar coerência com a matéria constante do CAPÍTULO I, 
SEÇÃO II, DAS LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR, especificamente no artigo 8°, INCISO II, 
alínea a e o seu respectivo § 1°, que diz; “A vedação expressa na alínea a do item II é extensiva às 
autarquias e às fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, 
à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. ” 
Parecer:   
   Visando aumentar a disponibilidade de recursos dos governos estaduais e municipais, acolheria 
sugestão de incluir as fundações na partilha do Imposto de renda que incide na fonte, sobre os 
rendimentos pagos por essas entidades.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00844 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se, no art. 19 do Anteprojeto  
Substitutivo da Comissão V - Do Sistema  
Tributário, Orçamento e Finanças, um parágrafo com  
a seguinte redação, excluindo a arrecadação  
correspondente do tratamento previsto no atual  
parágrafo único do mesmo artigo:  
"§ O disposto no item III não se aplica ao  
imposto ali referido, incidente sobre as  
prestações de serviços, pertencendo, nesses casos,  
ao Município onde ocorrer a respectivo fato  
gerador, cinquenta por cento do valor pago". 
Justificativa: 
A previsão constante do item III do art. 19 do Anteprojeto é de que vinte e cinco por cento da 
arrecadação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações 
de serviços (ICMS) se destinam aos Municípios. Isso implica aumento de vinte e cinco por cento da 
atual participação dos Municípios no imposto estadual com base ampliada.  
Ocorre, entretanto, que esse aumento se mostra insuficiente, principalmente para os grandes 
Municípios, nos quais a participação do atual imposto sobre serviços municipais, relacionada ao 
global da respectiva arrecadação, é muito elevada.  
Por isso e para corresponder às expectativas da grande totalidade dos Municípios, impõe-se, em 
nome do consenso, aumentar a participação dos Municípios, quando a incidência ocorra sobre 
serviços.  
Operacionalmente, não haverá problemas maiores, pois, no próprio documento de arrecadação, já 
deverá ficar consignada a parcela municipal, do que decorrerá eliminar sua inclusão do tratamento 
previsto no parágrafo único do mesmo art. 19 do Anteprojeto.   
Parecer:   
   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
em parte, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do nosso 
Substitutivo, tornando-o mais completo, ajustado e consistente.  
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Em consequência, estamos modificando o disposto a que a Emenda se reporta, de modo que o 
Substitutivo reflita seu conteúdo parcial. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:00425 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NABOR JÚNIOR (PMDB/AC) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o, transformando-se o atual § 2o.  
em parágrafo único, do art. 281 do Ante-  
projeto elaborado pela Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O dispositivo implicará em extrema dificuldade ou, naqueles Estados menos desenvolvidos, na 
completa inviabilidade de cumprimento de seus preceitos. Em termos operacionais, é evidente a 
complexidade de efetivar controles sobre a vinculação de bens e serviços intermediários – inclusive 
para revenda – diferenciadamente dos destinados ao consumo final.  
Outro ponto negativo é o desvio, injustificável, dos serviços da arrecadação, que devem incumbir aos 
Estados e não aos Municípios, como poder-se-ia inferir da redação proposta. Isso traria enormes e 
descabidos gastos, sem qualquer contrapartida palpável.  
A supressão do parágrafo incriminado não traria qualquer novo prejuízo para os Municípios, face a 
suas condições atuais, pois sua base de cálculo já se encontra consideravelmente alargada pela 
proposta da Comissão de Sistematização, com a instituição do novo imposto – além de evitar-se, com 
a presente Emenda, o depauperamento da administração estadual que, em última instância, volta-se 
para o apoio aos Municípios e seus administradores.  
   
   EMENDA:00761 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o. do art. 281. 
Justificativa: 
Ao estabelecer critério de distribuição diverso do adotado para o mesmo imposto no mesmo artigo (!), 
o dispositivo fere a harmonia da definição da própria espécie tributária, de vez que não se justifica a 
existência de dois critérios distintos para a distribuição do mesmo imposto. Impõe-se, ipso facto, sua 
supressão.  
   
   EMENDA:01429 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda modificativa aos artigos 275, 277,  
280, 281 do anteprojeto de Constituição  
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Emenda: Dê-se nova redação aos arts. 275,  
277, 280 e 281, nos seguintes termos:  
Art. 275 - Compete a União instituir impostos sobre:  
I a V - ....................................  
VI - a propriedade rural.  
§ 1o./4o. - ................................  
§ 5o. - O imposto de que trata o item VI não  
incidirá sobre pequenas glebas rurais, nos termos  
definidos em lei.  
Art. 277 - Compete aos Estados e ao Distrito  
Federal instituir impostos sobre:  
I - Suprima-se  
II a IV - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - Suprima-se  
Art. 280 - Pertence aos Estados e ao Distrito  
Federal o produto da arrecadação do imposto da  
União sobre renda e provento de quaisquer  
natureza, incidente na fonte sobre rendimentos  
pagos, a qualquer título, por eles, suas  
autarquias e pelas fundações que instituir ou  
mantiver, bem como o produto da arrecadação do  
imposto sobre a propriedade territorial rural.  
Art. 281 - ..................................  
I - ........................................  
II - cinquenta por cento do produto da  
arrecadação dos impostos sobre a propriedade  
territorial rural, relativamente aos imóveis neles  
situados, e sobre a propriedade de veículos  
automotores licenciados em seus territórios. 
Justificativa: 
A tributação de incidência sobre os imóveis rurais está diretamente ligada ao resultado cadastral 
apurado através do cadastramento mantido pelo INCRA, na condição de Órgão da Administração 
Federal.  
Este tributo, tradicionalmente já é lançado, cobrado e repassado pelo citado Instituto aos Municípios, 
sem necessidade da interferência dos Estados.  
Passando estas atribuições para competência dos Estados ocorrerá, fatalmente, uma desorganização 
no Sistema Nacional de Cadastro Rural, dando margem, inclusive, para o surgimento de nova 
obrigação cadastral sem fins exclusivamente tributários e de forma diferenciada, dependendo dos 
critérios que cada Estado venha adotar.  
Ademais, o atual Sistema Nacional de Cadastro Rural tem possibilitado o correto conhecimento da 
estrutura agrária e fundiária brasileira, permitindo a efetiva atuação do Governo nas áreas que estão 
exigindo, de forma mais urgente, a Reforma Agrária e a discriminação fundiária.  
A presente emenda objetiva permitir que continue como atribuição da União a competência de legislar 
e instituir o imposto sobre a propriedade territorial (ITR), repassando aos Estados e aos Municípios – 
como sugerido neste Anteprojeto -, a totalidade do produto arrecadado com o citado tributo.  
Para que assim seja, torna-se necessário suprimir do art. 277 os incisos I e o § 2°, transferindo-os 
para o texto do art. 275 e, por consequência, têm-se que alterar as redações dos arts. 280 e do inciso 
II do art. 281.  
   
   EMENDA:02080 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa aos Arts. 275, 277, 280 e  
281 do Anteprojeto de Constituição  
Ementa: Dê-se nova redação aos Arts. 275,  
277, 280 e 281, nos seguintes termos.  
Art. 275 - Compete a União instituir imposto sobre:  
I a V - ....................................  
VI - a propriedade rural  
§ 1o./4o. - .............................  
§ 50. - O imposto de que trata o item VI não  
incidirá sobre pequenas glebas rurais, nos termos  
definidos em lei.  
Art. 277 - Compete aos Estados e ao Distrito  
Federal instituir impostos sobre:  
I - SUPRIMA-SE  
II a IV - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 20. - SUPRIMA-SE Art. 280 - Pertence aos  
Estados e ao Distrito Federal o produto da  
arrecadação do imposto da União sobre renda e  
provento de quaisquer natureza, incidente na fonte  
sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por  
eles, suas autarquias e pelas fundações que  
instituir ou mantiver, bem como o produto da  
arrecadação do imposto sobre a propriedade  
territorial rural.  
Art. 281 - ..................................  
I - ........................................  
II - cinquenta por cento do produto da  
arrecadação dos impostos sobre a propriedade  
territorial rural, relativamente aos imóveis neles  
situados, e sobre a propriedade de veículos  
automotores licenciados em seus territórios. 
Justificativa: 
A tributação de incidência sobre os imóveis rurais está diretamente ligada ao resultado cadastral 
apurado através do cadastramento mantido pelo INCRA, na condição de Órgão da Administração 
Federal.  
Este tributo, tradicionalmente já é lançado, cobrado e repassado pelo citado Instituto aos Municípios, 
sem necessidade da interferência dos Estados.  
Passando estas atribuições para competência dos Estados ocorrerá, fatalmente, uma desorganização 
no Sistema Nacional de Cadastro Rural, dando margem, inclusive, para o surgimento de nova 
obrigação cadastral sem fins exclusivamente tributários e de forma diferenciada, dependendo dos 
critérios que cada Estado venha adotar.  
Ademais, o atual Sistema Nacional de Cadastro Rural tem possibilitado o correto conhecimento da 
estrutura agrária e fundiária brasileira, permitindo a efetiva atuação do Governo nas áreas que estão 
exigindo, de forma mais urgente, a Reforma Agrária e a discriminação fundiária.  
A presente emenda objetiva permitir que continue como atribuição da União a competência de legislar 
e instituir o imposto sobre a propriedade territorial (ITR), repassando aos Estados e aos Municípios – 
como sugerido neste Anteprojeto -, a totalidade do produto arrecadado com o citado tributo.  
Para que assim seja, torna-se necessário suprimir do art. 277 os incisos I e o § 2°, transferindo-os 
para o texto do art. 275 e, por consequência, têm-se que alterar as redações dos arts. 280 e do inciso 
II do art. 281.  
 
   
   EMENDA:02212 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dispositivo emendado: Artigo 281  
Suprima-se o parágrafo I do artigo 281 do anteprojeto:  
- Suprima-se o § 1o. do artigo 281 
Justificativa: 
Declara o artigo 281 que “pertencem aos Municípios”, conforme o § 1°, “o produto da arrecadação do 
imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre 
rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituir ou 
mantiver”.  
A proposição para a supressão do § 1° resultará em que vinte e cinco por centro da arrecadação ali 
prevista seja repassada ao Município, e não cinquenta por cento, como se propõe no anteprojeto, 
prevalecendo o critério do inciso III do mesmo artigo, que é regra geral. Nada justifica o fato de, num 
mesmo imposto, haver participações com percentuais diversos, como propõe o anteprojeto da 
Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, até porque não há possibilidade de se 
aferirem os valores efetivamente pagos, em virtude da operação ter sido praticada com o consumidor 
final ou novo. Conhecido o montante arrecadado do ICM, não será possível identificar, por Município, 
os valores recolhidos nesta ou naquela operação, se praticada com consumidor final ou comerciante, 
ou qualquer outra identificação por destino da mercadoria ou serviço.  
   
   EMENDA:02950 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda modificativa:  
Modifiquem-se no Título VII - Da Tributação e  
Do Orçamento, Capítulo I - Do Sistema Tributário  
Nacional, as seguintes disposições.  
Na Seção IV - Dos Impostos dos Estados e  
Distrito Federal, o artigo 277 sofrerá as  
seguintes alterações.  
"Art. 277 - Compete aos Estados e ao Distrito  
Federal instituir impostos sobre:  
I - suprima-se  
II - passará a ser o I, assim redigido:  
- I - transmissão "causa mortis" e doação, de  
quaisquer bem ou direitos;  
III - passará a ser o II, assim redigido:  
- II - operações relativas à circulação de  
mercadorias, realizadas por produtores,  
industriais e comerciantes;  
IV - passará a ser o III, com a mesma redação:  
- III - propriedade de veículos automotores.  
Na Seção V - Dos Impostos dos Municípios, o  
artigo 278 e incisos passarão a ter a seguinte redação:  
Art. 278 - Compete aos Municípios instituir  
impostos sobre:  
I - propriedade predial e territorial urbana;  
II - propriedade territorial rural;  
III - transmissão " inter-vivos ", a qualquer  
título, por ato oneroso de bens imóveis, por  
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natureza ou acessão física, e de direitos reais  
sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como  
cessão de direitos a sua aquisição;  
IV - os serviços de qualquer natureza, não  
compreendidos na competência tributária da União e  
dos Estados e  
V - vendas a varejo de mercadorias."  
§ 1o. - o imposto de que trata o item III não  
incide sobre a transmissão de bens ou direitos  
incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em  
realização de capital, nem sobre a transmissão de  
bens ou direitos decorrentes de fusão,  
incorporação, cisão ou extinção de pessoa  
jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade  
preponderante do adquirente for o comércio desses  
bens ou direitos, locação de bens imóveis ou  
arrendamento mercantil.  
§ 2o. - o imposto de que trata o item III  
compete ao município da situação do imóvel.  
§ 3o. - a competência municipal para  
instituir e cobrar o imposto mencionado no item V  
não exclui a dos Estados para instituir e cobrar  
na mesma operação imposto de que trata o item II  
do artigo 277.  
§ 4o. - Cabe a lei complementar fixar as  
alíquotas máximas dos impostos de que tratam os  
itens I, II e III deste artigo.  
O inciso III do artigo 281 do Anteprojeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 281 - Pertencem aos Municípios:  
I - ............................... 
II - cinquenta por cento sobre s propriedade  
de veículos automotores licenciados em seus  
territórios;  
III - vinte e cinco por cento do produto da  
arrecadação do imposto do Estado sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias. 
Justificativa: 
Estamos insistindo na erradicação do bisonho “sistema tributário” e “pires e chapéu na mão”. Se for 
mantido o critério do Anteprojeto de Constituição, sem acatar a sugestão contida no Anexo I da 
Comissão da Organização do Estado, em que os municipalistas defendem maior participação 
tributária aos municípios, mormente na competência de instituir impostos, estaremos sustentando a 
falência dos municípios brasileiros.  
É no município que pulsa o coração da Pátria, se não tratarmos com a necessária preocupação a 
temática dos recursos dos municípios, principalmente acrescendo sua competência de instituir 
impostos, cujos fatos geradores ocorrem em seu território, esse coração já enfraquecido tende a um 
enfarto a perecerá.  
Enfatizamos à sensibilidade da douta Comissão de Sistematização a fim de que adote as sugestões 
aprovadas na Comissão do Estado, no que diz respeito este assunto tributário.  
Reconhecemos que avanços nas pequeninas coisas. Mas progredimos em tão pequeninas coisas, 
que elas dificilmente se tornarão grandes. Urge a remoção de problemas preocupantes nos 
municípios e eles são a falta de recursos.  
Parecer:   
   Propõe o nobre Constituinte sejam deixados na competência dos Municípios, como proposto pela 
Comissão II, o Imposto Territorial Rural e o Imposto Sobre Serviços.  
Discorda de sua inclusão na competência estadual como feito pelo Anteprojeto, porque entende que 
o acréscimo da competência tributária dos Municípios concorreria para livrá-los da falência.  
Ora, atualmente os Municípios ficam com toda a receita do Imposto Territorial Rural, assim como do 
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Imposto Sobre Serviços, e nem por isto chegaram a evitar a bancarrota.  
Por outro lado, são consideráveis os recursos municipais provenientes de transferências e partilhas 
de impostos na forma do que está previsto no Anteprojeto da Comissão "V", acolhido pela Comissão 
de Sistematização. Pode-se afirmar com segurança que a perda do Imposto Territorial e do Imposto 
Sobre Serviços está plenamente compensada no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02997 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 281  
Dê-se ao Inciso III do artigo 281 do  
anteprojeto, a seguinte redação:  
Art. 281 ....................................  
III - Quarenta por cento do produto da  
arrecadação do imposto do Estado sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias. 
Justificativa: 
Transferindo-se ao município atribuições básicas no campo da educação, da saúde e da segurança 
pública, torna-se necessário também a transferência de recursos correspondentes.  
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:00385 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NABOR JÚNIOR (PMDB/AC) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o, transformando-se o atual  
§ 2o. em parágrafo único, do art. 276 do Projeto  
elaborado pela Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O dispositivo implicará em extrema dificuldade ou, naqueles Estados menos desenvolvidos, na 
completa inviabilidade de cumprimento de seus preceitos. Em termos operacionais, é evidente a 
complexidade de efetivar controles sobre a vinculação de bens e serviços intermediários inclusive 
para revenda diferenciadamente dos destinados ao consumo final.  
Outro ponto negativo é o desvio, injustificável, dos serviços da arrecadação, que devem incumbir aos 
Estados e não aos Municípios, como poder-se-ia inferir da redação proposta. Isso traria enormes e 
descabidos gastos, sem qualquer contrapartida palpável.  
A supressão do parágrafo incriminado não traria qualquer novo prejuízo para os Municípios, face a 
suas condições atuais, pois sua base de cálculo já se encontra consideravelmente alargada pela 
proposta da Comissão de Sistematização, com a instituição do novo posto – além de evitar-se, com a 
presente Emenda, o depauperamento da administração estadual que, em última instância, volta-se 
para o apoio aos Municípios e seus administradores.  
Parecer:   
   Visa a emenda suprimir o parágrafo 1o. do artigo 276 do Projeto de Constituição.  
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Entendemos que tal supressão viria desestimular a prestação de serviços a consumidor final por 
parte dos municípios.  
Com o dispositivo proposto o município arrecadará mais. 
   
   EMENDA:00700 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o §1o. do art. 276. 
Justificativa: 
Ao estabelecer critério de distribuição diverso do adotado para o mesmo imposto no mesmo artigo (!), 
o dispositivo fere a harmonia da definição da própria espécie tributária, de vez que não se justifica a 
existência de dois critérios distintos para a distribuição do mesmo imposto. Impõe-se, ipso facto, sua 
supressão.  
Parecer:   
   A emenda visa suprimir o parágrafo 1o. do art. 276 do Projeto.  
Essa modificação viria desestimular a prestação de serviços a consumidor final por parte do 
município produtor. 
   
   EMENDA:00790 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o § 1o. do artigo 276 do Anteprojeto. 
Justificativa: 
O imposto incidente sobre prestação de serviços é um tributo que, na sua cobrança, exige dispêndio 
de recursos financeiros.  
A proposta contida no § 1° do artigo 276 do anteprojeto, visando separar a destinação, a nível de 
“consumidor final”, implica, para efetuar controle, num maior dispêndio de recursos.  
Ainda mais, a prestação de serviço, diferente da circulação de mercadorias, que tem várias etapas 
entre a produção e o consumidor final, é praticada em sua quase totalidade a nível de consumidor 
final. Ex. hotel, cinema, clinicas, educação, etc.  
A manutenção do disposto no § 1° do artigo 281 implica em que os Estados e DF trabalharão apenas 
para a arrecadação dos municípios, uma vez que estes receberão 50% (cinquenta por cento) da 
arrecadação bruta, sem nenhuma despesa.  
Finalizando, o disposto no inciso III, do prefalado artigo, contempla, com bastante justiça, a repartição 
da arrecadação do tributo incidente sobre a prestação de serviço para os municípios. Note-se que o 
percentual de 25% (vinte e cinco por cento) incide sobre a arrecadação bruta deste tributo, não 
deduzida a parcela de coragem referente a fiscalização, controle e arrecadação.  
Parecer:   
   Objetiva a emenda suprimir o parágrafo 1o. do artigo 276 do Projeto de Constituição.  
O dispositivo constante do Projeto estimula a prestação de serviços a consumidor final e deve ser 
mantido. 
   
   EMENDA:01329 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda modificativa aos artigos 270, 272,  
275, 276 do anteprojeto de Constituição  
Emenda: Dê-se nova redação aos arts. 270,  
272, 275 e 276, nos seguintes termos:  
Art. 270 - Compete a União instituir impostos sobre:  
I a V - ....................................  
VI - a propriedade rural.  
§ 1o./4o. - ................................  
§ 5o. - O imposto de que trata o item VI não  
incidirá sobre pequenas glebas rurais, nos termos  
definidos em lei.  
Art. 272 - Compete aos Estados e ao Distrito  
Federal instituir impostos sobre:  
I - Suprima-se  
II a IV - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - Suprima-se  
Art. 275 - Pertence aos Estados e ao Distrito  
Federal o produto da arrecadação do imposto da  
União sobre renda e provento de quaisquer  
natureza, incidente na fonte sobre rendimentos  
pagos, a qualquer título, por eles, suas  
autarquias e pelas fundações que instituir ou  
mantiver, bem como o produto da arrecadação do  
imposto sobre a propriedade territorial rural.  
Art. 276 - ..................................  
I - ........................................  
II - cinquenta por cento do produto da  
arrecadação dos impostos sobre a propriedade  
territorial rural, relativamente aos imóveis neles  
situados, e sobre a propriedade de veículos  
automotores licenciados em seus territórios. 
Justificativa: 
A tributação de incidência sobre os imóveis rurais está diretamente ligada ao resultado cadastral 
apurado através do cadastramento mantido pelo INCRA, na condição de Órgão da Administração 
Federal.  
Este tributo, tradicionalmente já é lançado, cobrado e repassado pelo citado Instituto aos Municípios, 
sem necessidade da interferência dos Estados.  
Passando estas atribuições para competência dos Estados ocorrerá, fatalmente, uma desorganização 
no Sistema Nacional de Cadastro Rural, dando margem, inclusive, para o surgimento de nova 
obrigação cadastral sem fins exclusivamente tributários e de forma diferenciada, dependendo dos 
critérios que cada Estado venha adotar.  
Ademais, o atual Sistema Nacional de Cadastro Rural tem possibilitado o correto conhecimento da 
estrutura agrária e fundiária brasileira, permitindo a efetiva atuação do Governo nas áreas que estão 
exigindo, de forma mais urgente, a Reforma Agrária e a discriminação fundiária.  
A presente emenda objetiva permitir que continue como atribuição da União a competência de legislar 
e instituir o imposto sobre a propriedade territorial (ITR), repassando aos Estados e aos Municípios – 
como sugerido neste Anteprojeto -, a totalidade do produto arrecadado com o citado tributo.  
Para que assim seja, torna-se necessário suprimir do art. 272 os incisos I e o § 2°, transferindo-os 
para o texto do art. 270 e, por consequência, têm-se que alterar as redações dos arts. 275 e do inciso 
II do art. 276.  
Parecer:   
   Embora revelem os dispositivos da emenda o elevado descortino do proponente, nossa convicção é 
de que a matéria em questão recebeu tratamento adequado no Projeto.  
Pela prejudicialidade. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 56  

 

   
   EMENDA:01962 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa aos arts. 270, 272, 275 e  
276 do Projeto de Constituição  
Ementa: Dê-se nova redação aos arts. 270,  
272, 275 e 276, nos seguintes termos:  
Art. 270 - Compete a União instituir imposto sobre:  
I a V - ........................... 
VI - a propriedade rural.  
§ 1o./4o. - .................... 
§ 5o. - O imposto de que trata o item VI não  
incidirá sobre pequenas glebas rurais, nos termos  
definidos em lei.  
Art. 272 - Compete aos Estados e ao Distrito  
Federal instituir impostos sobre:  
I - SUPRIME-SE  
II a IV - ............................. 
§ 1o. - ............................... 
§ 2o. - SUPRIME-SE  
Art. 275 - Pertence aos Estados e ao Distrito  
Federal o produto da arrecadação do imposto da  
União sobre renda e provento de quaisquer  
natureza, incidente na fonte sobre rendimentos  
pagos, a qualquer título, por eles, suas  
autarquias e pelas fundações que instituir ou  
mantiver, bem como o produto da arrecadação do  
imposto sobre a propriedade territorial rural.  
Art. 276  
I - .............................. 
II - cinquenta por cento do produto da  
arrecadação dos impostos sobre a propriedade  
territorial rural, relativamente aos imóveis neles  
situados, e sobre a propriedade de veículos  
automotores licenciados em seus territórios. 
Justificativa: 
A tributação de incidência sobre os imóveis rurais está diretamente ligada ao resultado cadastral 
apurado através do cadastramento mantido pelo INCRA, na condição de Órgão da Administração 
Federal.  
Este tributo, tradicionalmente já é lançado, cobrado e repassado pelo citado Instituto aos Municípios, 
sem necessidade da interferência dos Estados.  
Passando estas atribuições para competência dos Estados ocorrerá, fatalmente, uma desorganização 
no Sistema Nacional de Cadastro Rural, dando margem, inclusive, para o surgimento de nova 
obrigação cadastral sem fins exclusivamente tributários e de forma diferenciada, dependendo dos 
critérios que cada Estado venha adotar.  
Ademais, o atual Sistema Nacional de Cadastro Rural tem possibilitado o correto conhecimento da 
estrutura agrária e fundiária brasileira, permitindo a efetiva atuação do Governo nas áreas que estão 
exigindo, de forma mais urgente, a Reforma Agrária e a discriminação fundiária.  
A presente emenda objetiva permitir que continue como atribuição da União a competência de legislar 
e instituir o imposto sobre a propriedade territorial (ITR), repassando aos Estados e aos Municípios – 
como sugerido neste Anteprojeto -, a totalidade do produto arrecadado com o citado tributo.  
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Para que assim seja, torna-se necessário suprimir do art. 272 os incisos I e o § 2°, transferindo-os 
para o texto do art. 270 e, por consequência, têm-se que alterar as redações dos arts. 275 e do inciso 
II do art. 276.  
Parecer:   
   Embora revelem os dispositivos da emenda o elevado descortino do proponente, nossa convicção é 
de que a matéria em questão recebeu tratamento adequado no Projeto.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:02083 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dispositivo emendado: Artigo 276  
Suprima-se o parágrafo I do artigo 276 do anteprojeto:  
- Suprima-se o § 1o. do artigo 276 
Justificativa: 
Declara o artigo 276 que “pertencem aos Municípios”, conforme o § 1°, “o produto da arrecadação do 
imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre 
rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituir ou 
mantiver”.  
A proposição para a supressão do § 1° resultará em que vinte e cinco por centro da arrecadação ali 
prevista seja repassada ao Município, e não cinquenta por cento, como se propõe no anteprojeto, 
prevalecendo o critério do inciso III do mesmo artigo, que é regra geral. Nada justifica o fato de, num 
mesmo imposto, haverem participações com percentuais diversos, como propõe o anteprojeto da 
Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, até porque não há possibilidade de se 
aferirem os valores efetivamente pagos, em virtude da operação ter sido praticada com o consumidor 
final ou novo. Conhecido o montante arrecadado do ICM, não será possível identificar, por Município, 
os valores recolhidos nesta ou naquela operação, se praticada com consumidor final ou comerciante, 
ou qualquer outra identificação por destino da mercadoria ou serviço.  
Parecer:   
   Visa a emenda suprimir o parágrafo 1o. do artigo 276 do Projeto de Constituição.  
Entendemos que tal supressão viria desestimular a prestação de serviços a consumidor final por 
parte dos municípios.  
Com o dispositivo proposto o município arrecadará mais. 
   
   EMENDA:02796 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA:  
Modifiquem-se no Título VII - Da Tributação e  
Do Orçamento, Capítulo I - Do Sistema Tributário  
Nacional, as seguintes disposições:  
Na Seção IV - DOS IMPOSTOS DOS ESTADOS E  
DISTRITO FEDERAL, o artigo 272 sofrerá as  
seguintes alterações.  
"*Art. 272. Compete aos Estados e ao Distrito  
Federal instituir impostos sobre:  
I - suprima-se  
II - passará a ser o I, assim redigido:  
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- *I - transmissão "causa mortis" e doação,  
de quaisquer bem ou direitos;  
III - passará a ser o II, assim redigido:  
- *II - operações relativas à circulação de  
mercadorias, realizadas por produtores,  
industriais e comerciantes;  
IV - passará a ser o III, com a mesma redação:  
- *III - propriedade de veículos automotores.  
Na Seção V - Dos Impostos dos Municípios - o  
artigo 273 e incisos passarão a ter a seguinte redação:  
*Art. 273. Compete aos Municípios instituir  
impostos sobre:  
I - propriedade predial e territorial urbana;  
II - propriedade territorial rural;  
III - transmissão " inter-vivos ", a qualquer  
título, por ato oneroso de bens imóveis, por  
natureza ou acessão física, e de direitos reais  
sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como  
cessão de direitos a sua aquisição;  
IV - os serviços de qualquer natureza, não  
compreendidos na competência tributária da União e  
dos Estados e  
V - vendas a varejo de mercadorias."  
§ 1o. O imposto de que trata o item III não  
incide sobre a transmissão de bens ou direitos  
incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em  
realização de capital, nem sobre a transmissão de  
bens ou direitos decorrentes de fusão,  
incorporação, cisão ou extinção de pessoa  
jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade  
preponderante do adquirente for o comércio desses  
bens ou direitos, locação de bens imóveis ou  
arrendamento mercantil.  
§ 2o. O imposto de que trata o item III  
compete ao município da situação do imóvel.  
§ 3o. A competência municipal para instituir  
e cobrar o imposto mencionado no item V não exclui  
a dos Estados para instituir e cobrar na mesma  
operação imposto de que trata o item II do artigo 272.  
§ 4o. Cabe a lei complementar fixar as  
alíquotas máximas dos impostos de que tratam os  
itens I, II e III deste artigo.  
O inciso III do artigo 276 do Anteprojeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 276. Pertencem aos Municípios:  
I - ........................................  
II - cinquenta por cento sobre a propriedade  
de veículos automotores licenciados em seus  
territórios;  
III - vinte e cinco por cento do produto da  
arrecadação do imposto do Estado sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias.  
(mantidos os demais ...) 
Justificativa: 
Estamos insistindo na erradicação do bisonho “sistema tributário” e “pires e chapéu na mão”. Se for 
mantido o critério do Anteprojeto de Constituição, sem acatar a sugestão contida no Anexo I da 
Comissão da Organização do Estado, em que os municipalistas defendem maior participação 
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tributária ais municípios, mormente na competência de instituir impostos, estaremos sustentando a 
falência dos municípios brasileiros.  
É no município que pulsa o coração da Pátria, se não tratarmos com a necessária preocupação a 
temática dos recursos dos municípios, principalmente acrescendo sua competência de instituir 
impostos, cujos fatos geradores ocorrem em seu território, esse coração já enfraquecido tende a um 
enfarto a perecerá.  
Enfatizamos à sensibilidade da douta Comissão de Sistematização a fim de que adote as sugestões 
aprovadas na Comissão do Estado, no que diz respeito este assunto tributário.  
Reconhecemos que houve avanços nas pequeninas coisas. Mas progredimos em tão pequeninas 
coisas, que elas dificilmente se tornarão grandes. Urge a remoção de problemas preocupantes nos 
municípios e eles são a falta de recursos.  
Parecer:   
   O eminente Constituinte Ivo Cersosimo pretende reverter aos Municípios o imposto sobre 
propriedade territorial rural e manter na competência dos Municípios o imposto sobre serviços, 
propondo as alterações correspondentes nos Art. 272 e 273 do Projeto de Constituição, assim como 
no Art. 276, II, em que suprime a participação dos Municípios no produto do imposto territorial rural, já 
que a eles transfere todo ele.  
Insiste em que está propondo erradicação do bisonho sistema tributário de "pires e chapéu na mão" e 
que o critério do Anteprojeto conduzirá à falência os municípios brasileiros.  
A transferência do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural para os Municípios atenderia à 
descentralização tributária, aumentaria de 50% para 100% a receita oriunda desse tributo e deveria 
facilitar a administração, já que os Municípios precisam organizar o cadastro das propriedades que 
compõem seu solo e melhor podem saber do uso adequado dele.  
A manutenção ou a transferência do Imposto sobre Serviços deveria ser decidida auscultando a 
maioria das opiniões dos Municípios, que são os entes a serem mais afetados.  
A minuta de nova versão para o Projeto de Constituição, preparada pela Comissão de 
Sistematização, repete o texto anterior, contrário, pois, à reivindicação sob exame. 
   
   EMENDA:02840 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 276  
Dê-se ao Inciso III do artigo 276 do projeto,  
a seguinte redação:  
Art. 276 ....................................  
III - Quarenta por cento do produto da  
arrecadação do imposto do Estado sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias. 
Justificativa: 
Transferindo-se ao município atribuições básicas no campo da educação, da saúde e da segurança 
pública, torna-se necessário também a transferência de recursos correspondentes.  
Parecer:   
   Propõe a emenda aumentar para 40% a parcela do ICMS destinada aos municípios, de que trata o 
inciso III do artigo 276.  
Tal modificação geraria considerável desequilíbrio nas finanças estaduais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05528 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AOS ARTIGOS 270, 272 e 276 DO  
PROJETO DE CONSTITUIÇÃO PROPOSTO PELA COMISSÃO DE  
SISTEMATIZAÇÃO.  
EMENDA: Atribua-se aos artigos 270, 272 e  
276, a seguinte redação:  
Art. 270 - Compete a União instituir impostos sobre:  
I a V - ....................................  
VI - a propriedade territorial rural  
§ 1o. ao 4o. - ..............................  
§ 5o. - O imposto de que trata o item VI não  
incidirá sobre pequenas glebas rurais, nos termos  
definidos em lei.  
"Art. 272 - Compete aos Estados e ao Distrito  
Federal instituir impostos sobre:  
I - SUPRIMA-SE  
II a IV - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - SUPRIMA-SE"  
Art. 276 - Pertencem aos Municípios:  
I - O produto da arrecadação dos impostos da  
União sobre a propriedade territorial rural  
relativamente aos imóveis neles situados e, sobre  
renda e proventos de qualquer natureza, incidente  
na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer  
título, por eles, suas autarquias e pelas  
fundações que instituir ou mantiver;  
II - cinquenta por cento do produto da  
arrecadação do imposto do Estado sobre a  
propriedade de veículos automotores licenciados em  
seus territórios;  
III - ...................................... 
Justificativa: 
A tributação de incidência sobre a propriedade territorial rural está diretamente ligada ao resultado 
apurado através do cadastro mantido pelo INCRA, na condição de Órgão da Administração Federal.  
Este tributo, tradicionalmente já é lançado, cobrado e repassado pelo citado Instituto aos Municípios, 
sem necessidade da interferência dos Estados.  
Passando estas atribuições para competência dos Estados ocorrerá, fatalmente, uma desorganização 
no Sistema Nacional de Cadastro Rural, dando margem, inclusive, para o surgimento de nova 
obrigação cadastral com fins exclusivamente tributários e de forma diferenciada, dependendo dos 
critérios que cada Estado venha a adotar.  
Ademais, o atual Sistema Nacional de Cadastro Rural tem possibilitado o correto conhecimento da 
estrutura agrária e fundiária brasileira, permitindo a efetiva atuação do Governo nas áreas que estão 
exigindo, de forma urgente, a Reforma Agrária e a discriminação fundiária.  
A presente emenda objetiva permitir que continue como atribuição da União a competência de legislar 
e instituir impostos sobre a propriedade territorial rural (ITR), repassando aos Municípios – como se 
faz desde o ano de 1966 -, a totalidade do produto arrecadado com o citado tributo.  
Para que assim seja, torna-se necessário suprimir do art. 272 os incisos I e o § 2°, transferindo-os 
para o texto do art. 270 e, por consequência, têm-se que alterar as redações das alíneas I e II  
do Art. 276.  
Parecer:   
   O eminente Constituinte Gilson Machado pretende preservar na competência da União o Imposto 
sobre Propriedade Territorial Rural e a destinação do produto aos Municípios de localização dos 
imóveis. O Projeto de Constituição reverte o tributo aos Estados, repartindo o produto com os 
Municípios pela metade.  
Ao contrário do que alega o autor - data vênia - o ITR na competência da União prestou-se para o 
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tráfico de influência, a corrupção e o descumprimento da Constituição. Durante os 18 anos de 1966 a 
1983 (dados publicados, faltando os anos posteriores), o Governo Federal omitiu-se na cobrança de 
mais de 78% do valor lançado, favorecendo principalmente empresas rurais e latifúndios, e 
prejudicando os Municípios aos quais pertencia o produto da arrecadação. São fatos concretos 
que bem evidenciam os inconvenientes do centralismo tributário e a diferença entre a teoria e a 
prática.  
Talvez mais apropriado fosse transferir o ITR aos Municípios, pois cabe a eles organizar o cadastro 
do uso de seu solo urbano e rural, avaliar as propriedades para cobrança até do imposto de 
transmissão e instituir tributação adequada, segundo as peculiaridades de cada localidade. A 
corrupção também seria muito mais dificultada, porque teria que agir sobre milhares de Prefeitos e 
dezenas de milhares de Vereadores, além do que a população acompanharia mais os fatos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05773 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Nos termos do Regimento da Assembleia  
Nacional Constituinte inclua-se o seguinte  
dispositivo, no Art. 276:  
Art. - Do produto da arrecadação do imposto  
sobre operações relativas a circulação de  
mercadorias, setenta e cinco por cento  
constituirão receita dos Estados e vinte e cinco  
por cento receita dos Municípios. 
Justificativa: 
Atualmente 20% da arrecadação do ICM são destinados aos Municípios.  
Desejamos elevar esta participação para 25% (vinte e cinco por cento).  
Além de melhorar a distribuição do ICM, será proporcionada melhor aplicação dos valores 
arrecadados no próprio município que gerou o imposto.  
O fortalecimento da receita dos municípios deve ser feito com maior parcela do ICM.  
Esta sugestão que espero mereça apoio dos nobres Constituintes.  
Parecer:   
   Propõe-se a inclusão, no art.276, através da Emenda, de dispositivo estabelecendo que, do produto 
da arrecadação do imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias - ICM, setenta e 
cinco por cento constituam receita dos Estados e vinte cinco por cento, dos Municípios.  
A Emenda deve ser considerada como prejudicada, por duas razões: primeiramente porque o Projeto 
de Constituição já não inclui mais, no Sistema Tributário, o atual ICM, mas um imposto sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias, realizadas por produtores, industriais e 
comerciantes, bem como prestação de serviços; em segundo lugar, porque o art.276, item III, prevê 
percentuais de participação idênticos aos propostos. 
   
   EMENDA:05777 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Que seja incluída a seguinte norma, na parte  
relativa à Organização dos Estados, inciso III,  
Art. 276 - .............................. 
Art. - A fixação das alíquotas ou dos  
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coeficientes dos tributos estaduais que devem ser  
repassados aos municípios é da exclusiva  
competência de lei estadual. 
Justificativa: 
Considero oportuna a norma, atualmente em vigor, que determina a repartição do I.C.M arrecadado 
pelos Estados para os Municípios. Julgo impertinente, todavia, que uma lei federal (ou mesmo o texto 
constitucional) fixe o percentual a ser repassado uniformemente às comunidades locais.  
Dadas as condições peculiaridades de cada Município, parece-me mais adequado que uma lei 
estadual, votada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo Governador, estabeleça os 
percentuais ou coeficientes de distribuição. A autoridade regional é quem melhor conhece as 
necessidades de cada comuna. Assim, em determinado momento, pode haver interesse em investir 
mais em certo Município ou em Municípios de uma certa região, devido ás condições específicas de 
pobreza ou que tenha carências sociais.  
Creio que esta proposta, embora polêmica à primeira vista, acabará sensibilizando os nobres pares e 
deles merecerá amplo e franco apoio.  
Parecer:   
   Visa a Emenda atribuir a Lei Estadual competência para fixar alíquotas ou coeficientes de tributos 
estaduais que devem ser transferidos aos municípios.  
Entendemos que deve caber ao Senado Federal a competência para fixar as alíquotas, conforme 
prevê o projeto. 
   
   EMENDA:05889 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: art. 276, item III.  
Dê-se a seguinte redação ao item III do art. 276:  
"Art. 276. ................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - Trinta por cento do produto da  
arrecadação do imposto do Estado sobre  
operações relativas à circulação de  
mercadorias e sobre prestação de serviços." 
Justificativa: 
Com a nova sistemática estabelecida no campo tributário o antigo ICM teve fortemente ampliada a 
sua base, não apenas com a inclusão dos impostos únicos, mas também com a absorção do imposto 
sobre serviços, antes municipal.  
De outro lado, há uma clara e nítida orientação no texto do Projeto de Constituição no sentido de 
descentralizar encargos, hoje aleatoriamente distribuídos entre os três níveis de governo, para o 
Município, acarretando grandes ônus para as Prefeituras, mas possibilitando que o cidadão tenha 
próximo de si a decisão sobre os vários serviços de que necessita.  
Ocorre que as análises feitas em torno de novo sistema tributário apontam, diversamente, no sentido 
de uma estatização das receitas versus a municipalização dos encargos. Desta forma, a emenda 
busca atenuar esta distorção, atribuindo uma participação de trinta por cento do ICM aos municípios.  
Parecer:   
   A emenda eleva para 35% a transferência do ICM para os municípios.  
Entendemos que os 25% deferidos no Projeto atenderão adequadamente os municípios dentro do 
novo perfil tributário contido no Projeto. 
   
   EMENDA:06843 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Suprima-se o § 1o., do artigo 276,  
renumerando-se o atual § 2o. para parágrafo único. 
Justificativa: 
O atual § 1°, do artigo 276, contrapõe-se às disposições do item III, do mesmo artigo, uma vez que se 
trata da participação dos Municípios no produto da arrecadação do imposto sobre mercadorias e 
serviços, e é impossível, na sua implementação, dissociar um do outro, os atuais ICM e ISS, quando 
eles foram um novo imposto e o produto de sua arrecadação é um só.  
Parecer:   
   Busca a emenda suprimir o parágrafo 1o. do artigo 276 do projeto de Constituição.  
Entendemos que no caso de prestação de serviço a consumidor final o Município onde ocorre o fato 
gerador deve receber maior parcela do tributo pago.  
Assim incentivar-se-á a produção no Município. 
   
   EMENDA:06858 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 276 do Projeto de Constituição.  
Acrescente-se no § 2o., depois da palavra  
"creditadas", a expressão "sob pena de crime de  
responsabilidade e sem prejuízo da decretação de  
intervenção...". 
Justificativa: 
Impõe-se o estabelecimento de sanções objetivas ao responsável pelo Tesouro Estadual por sua 
omissão no repasse da parte da receita cabente aos Municípios.  
Parecer:   
   Objetiva a emenda estabelecer sanções para o retardamento da transferência das parcelas 
pertencentes aos Municípios na receita do ICM e do ISS.  
Entendemos que os prazos de transferência, sanções, etc., devem ser disciplinados em Lei ordinária. 
   
   EMENDA:06860 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 276 do Projeto de Constituição.  
Inclua-se um § 3o no artigo emendado, redigido assim:  
"§ 3o. - No repasse de que trata o inciso  
III, vinte por cento do total será vinculado ao  
número de habitantes do Município, conforme  
dispuser a lei". 
Justificativa: 
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Os Municípios com maior número de habitantes são obrigados à realização de investimentos no 
aparelhamento urbano (Transportes coletivos, saúde, educação, habitação, etc...)  
Com efeito, justifica-se que estes Municípios sejam contemplados, também, em função do número de 
habitantes (20%) ficando 80% para repasse em função da arrecadação.  
Parecer:   
   Propõe a emenda acrescentar parágrafo ao artigo 276 do Projeto de Constituição, para vincular ao 
número de habitantes do Município 20% do repasse da receita do ICM e do ISS aos Municípios, 
conforme dispuser a Lei.  
Achamos que a vinculação proposta comprometeria significativamente a transferência dos recursos 
aos Municípios que deve ser feito segundo a arrecadação. 
   
   EMENDA:06876 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   -EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao inciso III, do art. 276, do Projeto  
de Constituição a seguinte redação:  
Art. 276 - ..................................  
III - trinta e cinco por cento do produto de  
arrecadação do imposto do Estado sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias e sobre  
prestações de serviços. 
Justificativa: 
A reforma tributária foi um dos assuntos mais debatidos pelos constituintes nas suas campanhas. 
Tenho certeza que todos estão conscientes da necessidade da sua realização. A elevação das 
porcentagens ora proposta visa corrigir o percentual da participação dos municípios, no imposto de 
circulação de mercadorias, pois só assim conseguirão arcar com seus compromissos públicos, 
evitando a rosaria dos prefeitos municipais aos palácios governamentais com o “pires na mão”, como 
esmoleiros mendigando migalhas.  
Parecer:   
   A emenda procura elevar de 25% para 35% a parcela de ICM e ISS que os Estados entregarão aos 
Municípios.  
Julgamos imprópria a alteração por retirar considerável soma dos cofres estaduais.  
Os Municípios devem aumentar suas receitas com os tributos de sua competência. 
   
   EMENDA:06944 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 276  
Suprima-se o Parágrafo 1o do item II do Art.  
276 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Pretende a emenda suprimir o parágrafo 1o. do item III do artigo 276 do Projeto, que atribui ao 
município 50% do ISS quando a prestação de serviço se destina a consumidor final.  
Tal dispositivo incentiva a prestação de serviço no Município diretamente a consumo final, pois 
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reforça a arrecadação municipal.  
Somos contrários a alteração proposta. 
   
   EMENDA:06945 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 276  
Dê-se ao Inciso III do Art. 276 do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
Art. 276 - ..................................  
III - Quarenta por cento do produto da  
arrecadação do imposto do Estado sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias. 
Justificativa: 
Transferindo-se ao Município atribuições básicas no campo da educação, da saúde e da segurança 
pública, torna-se necessário também à transferência de recursos correspondentes.  
Parecer:   
   Examinada a emenda e sua justificação, concluímos que a elevação para 40% (quarenta por cento) 
da parcela do ICM a ser transferida aos Municípios não se harmoniza com o perfil de distribuição da 
receita tributária traçado no anteprojeto. 
   
   EMENDA:07596 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS COTTA (PMDB/MG) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 276  
Dê-se ao Inciso III do Art. 276 do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
Art. 276 - ..................................  
III - Quarenta por cento do produto da  
arrecadação do imposto do Estado sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias. 
Justificativa: 
Transferindo-se ao Município atribuições básicas no campo da educação, da saúde e da segurança 
pública, torna-se necessário também a transferência de recursos correspondentes.  
Parecer:   
   Objetiva a emenda elevar para 40% o percentual de transferência do ICM para os municípios.  
Acreditamos que os 25% de transferência previstos atenderão aos municípios, face a repartição de 
receitas fixadas no projeto. 
   
   EMENDA:08191 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
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Concede aos Municípios percentagem do Imposto  
sobre a Propriedade de Veículos Automotores.  
Incluam-se nos arts. 272 e 276 os seguintes dispositivos:  
"Art. 272. ..................................  
..................................................  
§ 13. Do produto de que trata o item IV,  
cinquenta por cento pertencerão aos Estados e  
cinquenta por cento ao Município onde houver sido  
licenciado o veículo automotor; a parcela  
pertencente ao Estado será por este diretamente  
depositada em conta vinculada ao respectivo  
Departamento de Estradas e Rodagem."  
"Art. 276. Pertencem aos Municípios:  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - cinquenta por cento do produto da  
arrecadação do Estado sobre a Propriedade de  
Veículos Automotores aos Municípios onde foram  
licenciados os veículos automotores.  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. ......................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
§ 3o. A parcela pertencente aos Municípios  
será creditada em conta especial, aberta em  
estabelecimento oficial de crédito, na forma e nos  
prazos estabelecidos em lei federal." 
Justificativa: 
A Emenda Constitucional n° 27, de 28 de novembro de 1985, ao instituir o Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores, deixou de explicitar a obrigatoriedade de os Estados aplicarem 
os recursos decorrentes da arrecadação do novo tributo, na parte que lhes pertence, no mesmo setor 
antes financiado pela receita da Taxa Rodoviária Única. Assim, enquanto a parcela estadual do TRU 
se destinava a custear os investimentos na área dos transportes rodoviários estaduais, o imposto que 
lhe tomou o lugar deixou de ter destinação específica.  
O fato assinalado vem ocasionando sensível dano ao setor rodoviário do Estado que, abruptamente, 
deixou de receber os necessários recursos financeiros, com graves consequências para o próprio 
desenvolvimento dos Estados, tendo em vista um eficaz sistema de transportes ser condição 
fundamental para o satisfatório desemprenho de economia regional e local.  
Vale lembrar de haver sido reiteradamente explicitado pelas autoridades federais o intuito de vir o 
novo tributo a dar continuidade à função antes desempenhada pela aludida taxa. Tal, contudo, não 
vem ocorrendo, ante a omissão do legislador, que deixou de vincular a aplicação dessa receita à área 
antes financiada com recursos oriundos da arrecadação da Taxa Rodoviária Única. 
É, portanto, o propósito desta sugestão, assegurar a canalização dos recursos do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores ao setor rodoviário dos Estados, corrigindo-se, assim, a lacuna 
apontada.  
Ante o exposto, temos plena convicção da ampla acolhida que há de ser a esta Proposta pelos 
ilustres pares Constituintes.  
Parecer:   
   Visa a Emenda acrescentar dispositivos aos arts. 272 e 276, a fim de estabelecer normas relativas 
à repartição da receita do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores.  
Verifica-se que a repartição proposta é idêntica à constante do art. 276, item II, do Projeto (50% para 
os Estados e 50% para os Municípios).  
Quanto à forma de entrega dos recursos pertencentes aos Municípios, entendemos mais conveniente 
seja disciplinada em lei complementar, como prevê o art. 280, II, considerando-se os aspectos e 
peculiaridades que envolvem o repasse daqueles recursos.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:08235 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDAS RELATIVAS AO SISTEMA TRIBUTÁRIO:  
1) Emenda aditiva: adiciona-se item VI ao artigo 270.  
VI. sobre o patrimônio líquido das pessoas físicas  
2) Emenda supressiva parcial no item III do artigo 272.  
Suprima-se a expressão "bem como prestações  
de serviços".  
3) Emenda aditiva: adiciona-se item V ao artigo 272.  
V. sobre a transmissão de propriedade de  
veículo automotores usados, excluindo desta base o  
imposto de que trata o item III.  
4) Emenda supressiva: suprima-se o item III,  
"vendas a varejo de mercadorias, do artigo 273.  
5) Emenda aditiva: adiciona-se novo item III,  
no artigo 273.  
III. sobre prestação de serviços.  
6) Emenda modificativa: modifica-se o item  
III do artigo 276.  
III. vinte e sete por cento do produto da  
arrecadação do imposto do Estado sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias.  
7) Emenda aditiva: adiciona-se ao item II do  
artigo 276 o imposto sobre a transmissão da  
propriedade de veículos automotores usados.  
8) Emenda modificativa: modifica-se o § 3o.do  
item II do artigo 277.  
§ 3o. ... vinte e sete por cento ... 
Justificativa: 
As propostas possibilitam a correção de alguns desvios importantes do texto original.  
Em primeiro lugar acrescentando um imposto progressivo e alocando-o a UNIÃO que é prejudicada 
na proposta.  
Em segundo lugar substituindo o ICM pelo imposto de transmissão de veículos usados, já que o ICM 
é quase incobrável nestas operações e o imposto sugerido é cobrado sem custo e corresponderá a 
uma grande arrecadação.  
Em terceiro lugar retornando com o imposto sobre serviços para os municípios. A alegação de que só 
alguns municípios o cobram é inconsistente, porque poderão cobrar via convênio com os Estados, ou 
com a União ou mesmo com os grandes municípios. Esta renda será crescente e é fundamental para 
as regiões metropolitanas.  
Apoia-se também os municípios com o aumento do fundo de participação no ICM de 25 para 27%. 
No final teremos um sistema mais descentralizado e mais equilibrado.  
Quanto a exclusão do imposto sobre vendas no varejo, lembramos que se trata de um imposto 4 
vezes regressivo: regressivo porque indireto, porque as microempresas que não pagam terão que 
pagar, porque é cumulativo discriminado certos setores do comércio e porque produzira distorções 
com a máquina fiscal mal remunerada concorrendo com a máquina estadual na “busca” de um 
mesmo imposto.  
Parecer:   
   O eminente Constituinte César Maia quer aditar na competência da União o imposto sobre 
patrimônio líquido das pessoas físicas; suprimir na competência dos Estados as incidências sobre 
prestações de serviços, que o Projeto de Constituição quer retirar dos Municípios, incorporando-as ao 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias; incluir na competência dos Estados o Imposto sobre 
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Transmissão de Propriedade de Veículos Automotores Usados, excluindo da base o Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias; suprimir o pretendido Imposto sobre Vendas a Varejo de 
Mercadorias, atribuído aos Municípios; restabelecer, ou melhor, manter na competência dos 
Municípios o Imposto sobre Prestação de Serviços; aumentar de 25% para 27% a parcela 
pertencente aos Municípios no produto do ICM, presentemente em 20%; atribuir 50% do Imposto 
sobre Transmissão de Veículos Usados aos Municípios (tributo acrescido à competência dos 
Estados); e majorar de 25% para 27% a parcela que os Estados teriam que repetir entre os 
Municípios do IPI que a União teria que partilhar entre os Estados proporcionalmente ao valor das 
respectivas exportações de produtos industrializados (10%).  
A segunda minuta da nova versão de Projeto de Constituição, preparada pela Comissão de 
Sistematização, volta a afastar da competência da União o Imposto sobre Patrimônio Líquido das 
Pessoas Físicas. Dessa forma, deve ser negado o acolhimento à proposta do autor. De fato, tal 
tributo agravaria a incidência sobre a classe média, sem atingir os vultosos patrimônios não 
declarados e consubstanciados em riquezas desviadas para o exterior, dólares, joias, ações ao 
portador, certificados de depósitos ao portador, subavaliações de imóveis e outros bens sonegados. 
Além disso, desestimularia a poupança interna.  
A mesma minuta de Projeto de Constituição também mantém a incorporação dos serviços ao ICM de 
competência dos Estados, cuja decisão deveria subordinar-se mais ao pronunciamento 
dos Municípios que perderão o tributo.  
A minuta não prevê a tributação da transferência da propriedade de veículos automotores de forma 
geral, pelos Estados, excluindo-a do ICM, mas parece exagero fiscalista buscar esse imposto sobre 
pessoas físicas.  
Citada versão também confirma o imposto sobre vendas a varejo pelos Municípios, inclusive a 
cumulatividade do ICM para os Estados, negando o princípio do valor adicionado.  
A elevação das partilhas de 25% para 27%, para os Municípios também não está sendo contemplada 
pela minuta de Projeto da Comissão de Sistematização, sendo decisão essencialmente política. 
   
   EMENDA:08335 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVAN BONATO (PFL/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 276, inciso III.  
Dê-se ao art. 276, inciso III, do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 276 - ........................... 
III - 30% (trinta por cento) do produto de  
arrecadação do Imposto dos Estados sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias". 
Justificativa: 
Esta emenda relaciona-se com as emendas apresentadas para alteração do artigo 272, inciso III e, 
artigo 272, inciso III do Projeto.  
A elevação da participação dos municípios na arrecadação do ICM, decorre das modificações 
sugeridas através daquelas emendas.  
Parecer:   
   Visa a emenda aumentar para 30% o percentual de transferência do ICM para os municípios.  
Dentro da repartição de receitas prevista no projeto os 25% atenderão adequadamente os 
municípios. 
   
   EMENDA:09222 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 276.  
Acrescente-se o Parágrafo 3o. ao Art. 276.  
§ 3o. - Não haverá qualquer vinculação ou  
prioridade para o uso, pelo Município, de suas  
cotas dos tributos federais e estaduais. 
Justificativa: 
A participação dos Municípios em tributos Federais e estaduais é a maneira mais eficiente do ponto 
de vista da política fiscal, de assegurar aos governos municipais receita compatível com suas 
responsabilidades. Não se trata de benesse ou concessão do governo federal ou estadual, como são 
as transferências negociadas mais sim de um direito imprescindível para dar conteúdo substantivo à 
autonomia municipal e à descentralização política do país. Além disso, é alta presunção ou mesmo 
arrogância das esferas superiores pretender conhecer, melhor do que os próprios governos locais, 
quais são seus problemas e suas prioridades só devem ser estabelecidos de cima quando se tratar 
de políticas federais ou estaduais para cuja implementação os Municípios sejam convocados, 
utilizando-se, para tanto, recursos especiais e métodos específicos de ação.  
Parecer:   
   Propõe a emenda acrescentar parágrafo 3o ao artigo 276 do Projeto, para proibir vinculações das 
cotas dos tributos federais e estaduais destinados aos municípios.  
O projeto já acolheu esse entendimento ao evitar as vinculações. 
   
   EMENDA:09835 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Altere-se para o seguinte texto o item abaixo  
do art. 276 do Projeto de Constituição:  
"III - trinta por cento do produto da  
arrecadação do imposto sobre operações relativas à  
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços". 
Justificativa: 
O imposto sobre serviços foi transferido da órbita dos Municípios para a dos Estados. O dispositivo 
que esta emenda quer alterar faz o retorno de apenas 25% do produto do mesmo atributo, elevando 
concomitantemente para o mesmo percentual os 20% do imposto sobre circulação de mercadorias.  
Mas a compensação é insuficiente e a maioria dos municípios perderiam mais do que ganhariam, 
com a fusão dos dois impostos agravando-se e estado de penúria a que conduziu os Municípios o 
centralismo tributário.  
A situação não será resolvida com a elevação para 50%, da receita do imposto sobre serviços a 
consumidor final, aos Municípios onde tenha ocorrido o fato gerador, prometida no § 1° do mesmo 
artigo.  
Em razão da precariedade das finanças municipais, das riquezas que produzem suas populações e 
dos serviços públicos que essas populações precisam receber das Prefeituras, a parcela destinada 
aos Municípios está sendo aumentada de 25% para 30%, que é o mínimo admissível.  
Parecer:   
   Busca a emenda aumentar para 30% a parcela do ICMS destinada aos Municípios, prevista no 
inciso III do artigo 276.  
Essa alteração comprometeria o equilíbrio que o projeto estabeleceu para as receitas dos três níveis 
de Governo. 
   
   EMENDA:09848 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescente-se mais um item ao artigo 276 do  
Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, com a seguinte redação:  
"IV - vinte e cinco por cento o produto  
líquido da receita dos impostos criados com base  
no art. 261, percebida pela União ou pelos Estados." 
Justificativa: 
O projeto prevê a participação dos Municípios em grande parte dos impostos expressamente 
discriminados no seu contexto, todavia, cala-se com relação aos demais impostos que ainda virão a 
ser criados, por força da competência residual a que se refere o seu art. 261.  
Os impostos residuais poderão vir a proliferar, tanto na esfera federal como na estadual. Neste caso, 
a União e Estados teriam uma situação financeira cômoda, enquanto que os Municípios ficariam 
estagnados, no quadro de um sistema de impostos fixos, em parte superados.  
Conviria, assim, inserir mecanismo em favor dos Municípios, de modo a garantir-lhes recursos 
suficientes, mesmo na hipótese em que as receitas tributárias passem a repousar em impostos 
diferentes dos discriminados no Projeto.  
Realmente, nada mais natural do que prever-se mecanismos de sobrevivência para os Municípios, 
quando se deixa evidente que tais mecanismos são necessários e por isso mesmo são instituídos 
para os Estados e para a União. As três entidades merecem tratamento idêntico, não sendo aceitável 
que na antevisão dos riscos se procurem remediar tão somente as unidades federais e estaduais, 
deixando-se os Municípios inteiramente e descoberto.  
Se outros impostos, além dos discriminados no Projeto, são necessários para a saúde financeira dos 
Estados e da União, igualmente os Municípios devem ficar seguros de que também irão receber 
algum recurso caso o conjunto de impostos discriminados venha a se revelar, insuficiente para a 
cobertura de seus gastos.  
É, pois, com objetivo de aperfeiçoar o sistema de receitas estruturado no Projeto, que apresentamos 
a presente emenda à consideração dos Senhores Constituinte, todos certamente interessados no 
bem-estar de nossos Municípios, a quem muito beneficiarão os recursos que pretendemos lhes sejam 
acrescentados sempre que vierem a ser criados novos impostos no futuro.  
Parecer:   
   Pretende a emenda repassar aos municípios 25% dos impostos a serem instituídos com base no 
artigo 261 do projeto.  
Tais impostos devem ter sua destinação prevista em Lei ordinária que os institua.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10185 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Artigo 276  
Suprima-se parágrafo 1o do artigo 276  
- Suprima-se o § 1o do artigo 276 
Justificativa: 
Declara o artigo 276 que “pertencem aos Municípios”, conforme o § 1°, “o produto da arrecadação do 
imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre 
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rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituir ou 
mantiver”.  
A proposição para a supressão do § 1° resultará em que vinte e cinco por centro da arrecadação ali 
prevista seja repassada ao Município, e não cinquenta por cento, como se propõe no anteprojeto, 
prevalecendo o critério do inciso III do mesmo artigo, que é regra geral. Nada justifica o fato de, num 
mesmo imposto, haverem participações com percentuais diversos, como propõe o anteprojeto da 
Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, até porque não há possibilidade de se 
aferirem os valores efetivamente pagos, em virtude da operação ter sido praticada com o consumidor 
final ou novo Conhecido o montante arrecadado do ICM, não será possível identificar, por Município, 
os valores recolhidos nesta ou naquela operação, se praticada com consumidor final ou comerciante, 
ou qualquer outra identificação por destino da mercadoria ou serviço.  
Parecer:   
   Visa a emenda suprimir o parágrafo 1o. do artigo 276 do Projeto de Constituição.  
Entendemos que tal supressão viria desestimular a prestação de serviços a consumidor final por 
parte dos municípios.  
Com o dispositivo proposto o município arrecadará mais. 
   
   EMENDA:11305 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Item III do Art. 276  
O item III do art. 276 passa a ter a seguinte redação:  
item III - vinte e cinco por cento do produto  
da arrecadação do imposto do Estado sobre  
operações relativas à circulação de mercadorias. 
Justificativa: 
Esta Emenda se articula com outra que modifica o item III do art. 272 que transfere ao Município toda 
a arrecadação do I.S.S.. 
Tradicionalmente, o I.S.S. é cobrado pelo Município que já incorporou este imposto à sua 
arrecadação, não se justificando, portanto, a sua transferência para o Estado.  
O fortalecimento do Município é essencial para o desenvolvimento do país, e não se alcançará esta 
meta tirando dele um imposto que já era seu.  
Parecer:   
   A emenda pleiteia a manutenção do ISS na competência municipal.  
Dentro do Sistema Tributário proposto que fundiu o ICM e o ISS na competência estadual, não 
merece acolhida.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11465 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO REZEK (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao item III do artigo 276 do projeto  
de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 276 - Pertencem aos Municípios:  
............................................  
III - cinquenta por cento do produto da  
arrecadação do imposto do Estado sobre operações  
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relativas à circulação de mercadorias e sobre  
prestação de serviços". 
Justificativa: 
O Projeto de Constituição limita-se a destinar aos Municípios apenas vinte e cinco por cento do 
imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de 
serviços.  
Nada mais iníquo nem mais injusto, eis que sobre os Municípios recai a maior responsabilidade no 
atendimento das necessidades das populações, razão pela qual é indispensável destinar-lhes, para 
cumprimento de suas árduas tarefas, pelo menos, como prevê a emenda, a metade da arrecadação 
tributária em questão.  
Parecer:   
   Visa a emenda elevar para 50% a parcela do ICMS destinada aos municípios, constante do inciso 
III do artigo 276.  
A modificação geraria desequilíbrio considerável nas finanças dos Estados.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12331 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação ao item III do art. 276 e  
acrescenta-se o parágrafo único, em substituição  
aos atuais §§ 1o. e 2o.:  
Art. 276. ..................................  
III - Vinte e cinco por cento do produto da  
arrecadação do imposto sobre operações relativas à  
circulação de mercadorias.  
Parágrafo único. As parcelas de receitas  
pertencentes aos Municípios, mencionados no inciso  
III deste artigo, serão creditados na proporção do  
valor adicionado nas operações relativas à  
circulação de mercadorias realizadas em seu  
território, sendo o valor adicionado definido em  
lei complementar. 
Justificativa: 
A proposta de modificações de dispositivos componentes do art. 276 do Projeto de Constituição, visa 
explicitar do imediato os critérios que deverão nortear a transferência, pelos Estados, da parcela de 
arrecadação do imposto sobre circulação de mercadoria, conforme estabelecemos no item III do 
citado art. 276.  
Não há justificativa para que a Constituição fixe que 75% (setenta e cinco por cento) sejam 
calculados com base na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de 
mercadorias e deixe que os restantes 25% venham a ser transferidos com base em critérios definidos 
em lei estadual.  
Ora, tal medida somente prejudicaria os Municípios pelo retardamento na transferência de uma 
elevada parcela de recursos, além de deixá-los totalmente aprisionados aos interesses dos governos 
estaduais. A hora é dotar os Municípios de autonomia plena, capacidade de gerenciar os inúmeros 
problemas locais, e não de perpetuar a dependência a outros poderes.  
Por outro lado, o valor adicionado representa um fato econômico e, como tal, constitui ainda o melhor 
critério em que se deve basear os cálculos relativos a essa partilha tributária.   
Parecer:   
   Propõe a emenda alterar a redação do artigo 276 e acrescentar parágrafo único em substituição 
aos parágrafos 1o. e 2o.  
Entendemos que a redação contida no projeto precisa com clareza a transferência dos recursos aos 
municípios. 
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   EMENDA:12333 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Suprimam-se do Projeto de Constituição:  
a) 1o. e 2o. do item III do art. 276; e  
b) os itens I e II do § 2o. do art. 276. 
Justificativa: 
A proposta de modificações de dispositivos componentes do art. 36 do Projeto de Constituição, visa 
explicitar de imediato os critérios que deverão nortear a transferência, pelos Estados da parcela da 
arrecadação do imposto sobre circulação de mercadoria; conforme estabelecemos no item III do 
citado art. 276.  
Não há justificativa para que a Constituição fixe que 75% (setenta e cinco por cento) sejam 
calculados com base na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de 
mercadorias e deixe que os restantes 25% venham a ser transferidos com base em critérios definidos 
em lei estadual.  
Ora, tal medida somente prejudicaria os Municípios pelo retardamento na transferência de uma 
elevada parcela de recursos, além de deixá-los totalmente aprisionados aos interesses dos governos 
estaduais. A hora é dotar os Municípios de autonomia plena, capacidade de gerenciar os inúmeros 
problemas locais, e não de perpetuar a dependência a outros poderes.  
Por outro lado, o valor adicionado representa um fato econômico e, como tal, constitui ainda o melhor 
critério em que se deve basear os cálculos relativos a essa partilha tributária.  
Parecer:   
   Objetiva a emenda suprimir diversos dispositivos do artigo 276 do projeto.  
Tais alterações desfigurariam o sistema de transferência contido no Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12610 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADROALDO STRECK (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 276, inciso III  
Dê-se ao art. 276, inciso III, do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 276 - ....................... 
I - ................................. 
II - ................................. 
III - 30% (trinta por cento) do produto de  
arrecadação do Imposto dos Estados sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias." 
Justificativa: 
Esta emenda relaciona-se com as emendas apresentadas para alteração do artigo 272, inciso III, e 
art. 273, inciso III do Projeto de Constituição.  
A elevação da participação dos municípios na arrecadação do ICM, decorre das modificações 
sugeridas através daquelas emendas.  
Parecer:   
   Busca a emenda aumentar para 30% a parcela do ICMS destinada aos Municípios, prevista no 
inciso III do artigo 276.  
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Essa alteração comprometeria o equilíbrio que o projeto estabeleceu para as receitas dos três níveis 
de Governo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12772 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 276, parágrafo 1o.  
Suprima-se o § 1o do art. 276 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
A proposta de supressão do parágrafo tem por finalidade conceder 25% (vinte e cinco por cento) da 
arrecadação ali prevista seja repassada no Município e não 50% (cinquenta por cento) como proposto 
no Projeto, prevalecendo o critério do inciso III do mesmo artigo que é, regra geral.  
Nada justifica o fato de, num mesmo imposto, haverem participações com percentuais diversos, até 
porque não há possibilidade de se aferir os valores efetivamente pagos em virtude de a operação ter 
sido praticada com consumidor final ou não.  
Por outro lado, conhecido o montante arrecadado do ICM não se torna possível identificar, por 
Município, os valores recolhidos nesta ou naquela operação, se praticada com consumidor final ou 
comerciante, ou qualquer outra identificação por destino da mercadoria ou serviço.  
Parecer:   
   Visa a emenda suprimir o parágrafo 1o. do artigo 276 do Projeto de Constituição.  
Entendemos que tal supressão viria desestimular a prestação de serviços a consumidor final por 
parte dos municípios.  
Com o dispositivo proposto o município arrecadará mais. 
   
   EMENDA:13561 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MELLO REIS (PDS/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescentem-se item VII ao art. 66 e, em  
consequência, item IV ao art. 276, com a seguinte redação:  
"Art. 66.....................................  
............................................  
VII - exercer o poder de polícia de trânsito  
nas vias públicas municipais e arrecadar multas de  
trânsito."  
............................................  
"Art. 276. ..................................  
............................................  
IV - a arrecadação de multas de trânsito em  
seu território." 
Justificativa: 
Pelos encargos que os Municípios têm no exercício dessas atividades (sinalizações horizontal, 
vertical e semafórica) é muito justo que eles arrecadem as multas de trânsito para ajudar a custear os 
altos gastos no cumprimento desse mister.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada no substitutivo. 
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   EMENDA:13622 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo emendado: art. 276.  
Inclua-se como § 3o. do art. 276 o seguinte:  
§ 3o. O produto de arrecadação de multas de  
trânsito relativas às infrações cometidas em vias  
públicas municipais, sinalizada e beneficiadas  
pela Prefeitura, será destinado aos cofres  
municipais através de instituições oficiais de crédito. 
Justificativa: 
Atualmente, a lei orgânica municipal (Decreto-lei Complementar n° 9, de 31 de dezembro de 1969) 
prevê que ao Município compete sinalizar as vias públicas, bem como regulamentar e fiscalizar a sua 
utilização, sem contudo prever competência do município de aplicar multas aos infratores.  
É inócua a atribuição específica, já que inexiste a competência plena sem direito de se aplicar 
sanções, pois torna-se ineficiente a lei se esta não prevê o poder coercitivo.  
Atualmente, as multas lavradas dentro do município são recolhidas aos cofres públicos estaduais, 
quando as despesas de regulamentação do uso das vias públicas são obrigações do próprio 
município.  
Parecer:   
   Visa a emenda destinar o produto de arrecadação de multas de trânsito.  
Trata-se de matéria de lei ordinária. 
   
   EMENDA:14123 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BETH AZIZE (PSB/AM) 
Texto:   
   Art. 1o. - Suprimam-se, do artigo 272, do  
Projeto de Constituição, o inciso I e o parágrafo  
segundo, referentes ao Imposto sobre a Propriedade  
Territorial Rural, cuja competência está sendo  
indevidamente transferida aos Estados,  
renumerando-se os demais incisos e parágrafos.  
Art. 2o. Acrescentem-se um inciso IV e dois  
parágrafos, o sexto e o sétimo, ao artigo 273,  
Projeto de Constituição, com a seguinte redação:  
Art. 273. Compete aos Municípios instituir  
impostos sobre:  
I - ...............................  
II - .............................. 
III - .............................  
IV - propriedade territorial rural.  
§ 1o. - ........................  
§ 2o. - ........................  
§ 3o. - ........................  
§ 4o. - ........................  
§ 5o. - ....................... 
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§ 6o. - O imposto de que trata o inciso IV  
não incidirá sobre glebas de área não excedente a  
um módulo rural, quando as cultive, só ou com sua  
família, o proprietário que não possua outro imóvel.  
§ 7o. - O produto da arrecadação a que se  
refere o inciso IV deste artigo - que será feita  
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma  
Agrária e transferida ao Município da localização  
do imóvel tributado - será aplicado,  
exclusivamente, na área rural, com a construção  
manutenção de estabelecimentos de ensino, a  
construção e conservação de estradas e a  
realização de obras de saneamento básico.  
Art. 3o. Dê-se a seguinte redação ao inciso  
II, do artigo 276, do Projeto de Constituição:  
Art. 276. Pertencem aos Municípios:  
............................................  
II - cinquenta por cento do produto da  
arrecadação do imposto sobre a propriedade de  
veículos automotores licenciados em seus  
territórios. 
Justificativa: 
A transferência, aos Estados, da competência para instituir impostos sobre a propriedade territorial 
rural, acarretará graves prejuízos aos Municípios brasileiros, que enfrentam sérias dificuldades para 
atendimento aos seus encargos básicos.  
Permitirá, ainda, que os tributos pagos pelos agricultores sejam utilizados na realização de obras 
suntuosas nas capitais dos Estados, cujos governantes, quase sempre, se esquecem das 
necessidades do Interior.  
Manter esse imposto na esfera municipal, vinculando sua aplicação no desenvolvimento da área 
rural, é obra de inteira justiça.  
Pretendemos, ainda, que sua arrecadação continue sendo feita, como até agora, pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que possui toda uma estrutura para a realização dessa 
tarefa.  
Parecer:   
   Quer a emenda manter o imposto sobre propriedade territorial rural na competência municipal.  
Tal modificação quebraria o equilíbrio das receitas públicas que o projeto estabeleceu. 
   
   EMENDA:14140 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO ALTERADO: Art. 276, item III do "caput"  
Dê-se ao item III do art. 276 a seguinte redação:  
Art. 276. ..................................  
III - vinte e vinco por cento do produto da  
arrecadação do imposto do Estado sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias e sobre  
prestação de serviços, sendo que, nas Regiões  
Metropolitanas, os Municípios receberão vinte por  
cento e a Região Metropolitana cinco por cento. 
Justificativa: 
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Trata-se de sugestão que me foi apresentada pelo Dr. EURICO AZEVEDO, reconhecido estudioso do 
tema e autoridade na matéria. A ideia central é reservar-se um percentual do Fundo para que as 
próprias Regiões Metropolitanas possam desenvolver-se e prestar os serviços comuns.  
Parecer:   
   Quer a emenda atribuir 5% da parcela do ICMS destinada aos Municípios, em favor das Regiões 
Metropolitanas.  
Entendemos que o repasse deve ficar nos Municípios, cabendo às Regiões Metropolitanas o 
planejamento nos Municípios que as integram.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14966 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY BACELAR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao item abaixo do  
art. 276 do Projeto de Constituição:  
"III - trinta por cento do produto da  
arrecadação do imposto sobre operações relativas à  
circulação de mercadorias e sobre prestações de  
serviços". 
Justificativa: 
A presente emenda eleva de 25% para 30% a parcela pertencente aos Municípios do imposto 
mencionado no item cuja redação é alterada.  
A grande missão confiada pela Nação à Assembleia Nacional Constituinte visa à municipalização das 
ações governamentais. 
Efetivamente, torna-se imprescindível assegurar ás municipalidades recursos adequados às grandes 
responsabilidades que lhes cabem na prestação dos serviços públicos às populações. A insuficiência 
de meios financeiros incentivará o centralismo que tantos malefícios causou ao País.  
Parecer:   
   A emenda pretende ampliar para 35% a parcela do ICMS pertencente aos Municípios, constante do 
inciso III do artigo 276.  
Entendemos que a emenda comprometerá o equilíbrio das receitas que o Projeto buscou promover.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15254 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o do art. 276. 
Justificativa: 
A forma de atribuir a participação dos Municípios na arrecadação do ICM está colocada de modo a 
gerar intermináveis discussões e criar sérios problemas à administração tributária.  
De imediato fará ressurgir antiga dúvida sobre o que é e o que não é serviço, um dos argumentos que 
determinaram, inclusive, a fusão dos impostos estadual e municipal.  
Por outro lado, um problema interno do administrador público, qual seja a partilha da receita de 
impostos, envolverá os contribuintes, que estarão obrigados a separar, nas suas operações e 
informações fiscais, o montante de impostos relativos a serviços a consumidor final e a intermediário. 
Mais determinará que ele efetivamente saiba a correta destinação do serviço, o que nem sempre é 
verdade.  
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É fundamental que o novo Sistema Tributário traga aperfeiçoamentos e simplifique, tanto para o 
contribuinte como para o administrador público. É, portanto, imperativa a supressão do referido 
parágrafo.  
Parecer:   
   Visa a emenda suprimir o parágrafo 1o do artigo 276 do Projeto de Constituição.  
Entendemos que tal supressão viria desestimular a prestação de serviços a consumidor final por 
parte dos municípios.  
Com o dispositivo proposto o município arrecadará mais. 
   
   EMENDA:15262 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 2o do art. 276:  
"§ 2o. - As parcelas de receita mencionada no  
item III serão creditadas conforme os seguintes critérios:  
I - 50% (cinquenta por cento), no mínimo, na  
proporção do valor adicionado nas operações  
relativas à circulação de mercadorias e nas  
prestações de serviços, realizadas em seu território;  
II - até 50% (cinquenta por cento), de acordo  
com o que dispuser lei estadual. 
Justificativa: 
O caráter de imposto sobre a produção, predominante na implantação do ICM em 1967, foi aos 
poucos, transformando-se. Assim, a tendência atual é a de cada vez mais, ser o ICM ou o novo ICMS 
um imposto misto, ou seja, sobre a produção e sobre o consumo.  
Por outro lado, a redistribuição das receitas públicas e a correção de desequilíbrios socioeconômicos 
também deve se dar em nível de microrregiões que compõem os próprios Estados.  
A proposição, portanto, busca tornar mais flexível o critério de cálculo do retorno do ICMS dos 
Municípios e, por conseguinte, aumentar a autonomia dos Estados para legislarem sobre o assunto.  
De outra parte, a cabeça do parágrafo sofreu alterações formais, retirando-lhe expressões ociosas.  
Parecer:   
   A emenda procura modificar o critério de distribuição previsto no parágrafo 2o. do artigo 276 do 
Projeto.  
Entendemos que o critério consagrado no texto atenderá melhor a distribuição das parcelas, dando 
importância ao valor adicionado. 
   
   EMENDA:15360 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Suprima-se o § 1o. do artigo 276 
Justificativa: 
Admitida a emenda para transferência do Imposto sobre Serviços para o Município, deixará de existir 
esta receita no Estado.  
Parecer:   
   O nobre constituinte Rosa Prata pretende suprimir o parágrafo 1o do art. 276 do Projeto de 
Constituição, que manda não se aplicar a distribuição de parte da arrecadação do ICMS aos 
Municípios, nas operações a consumidor final.  
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Justifica que a transferência do ISS ao Município suprimirá a receita no Estado.  
Trata-se de consequência de proposta do autor, para a preservação do ISS no Município, recusada 
pela nova versão do Projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15366 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Suprima-se do art. 276 as expressões  
pertinentes ao ICM sobre prestação de serviços  
constantes dos seguintes tópicos:  
a - do item III - "e sobre as prestações de serviços".  
b - do - 2o., I - "e nas prestações de serviços". 
Justificativa: 
Proposta a extinção da incidência de ICM sobre a prestação de serviços por consequência, deve-se 
eliminar a referência a esta incidência quando se dispõe sobre a repartições das receitas.  
Parecer:   
   Pretende o eminente Deputado Rosa Prata suprimir a referência à prestação de serviços no art. 
276, item III, e no seu parágrafo 2o, item I, para excluir a receita do imposto correspondente da 
partilha com os Municípios, já que também propôs a extinção do ICM sobre prestação de serviços.  
A tributação da prestação de serviços continua agregada ao ICM, na nova versão para o Projeto de 
Constituição. O tratamento desta emenda é consequência de outra.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15847 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Modifique-se a redação do inciso III do art.  
276, substituindo-se o termo "Imposto do Estado  
Sobre Operações relativas à circulação de  
mercadorias e sobre prestações de serviços" por  
"Imposto Sobre o Valor Adicionado, ficando a  
seguinte redação:  
Art. 276. ..................................  
I ..........................................  
II ..........................................  
III - Vinte e cinco por cento do produto da  
arrecadação do Imposto do Estado sobre o Valor Adicionado. 
Justificativa: 
Esta emenda é necessária para adequar a redação do artigo à emenda anteriormente apresentada 
que modifica o ICM para IVA Elimina-se, também, a menção aos serviços por ter sido proposto a 
volta do ISS para competência municipal.  
Parecer:   
   Busca a emenda modificar a denominação do ICMS para imposto do Estado sobre o valor 
adicionado.  
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Dentro da sistemática proposta a alteração é improcedente.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16291 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
- incluir no inciso II do artigo 276 do  
Projeto de Constituição "e sobre a transmissão  
"causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos". 
Justificativa: 
Os Estados foram os grandes beneficiados com a discriminação de receitas públicas adotada pelo 
Projeto.  
A emenda visa descentralizar os recursos tributários em favor da coletividade, e onde, além de serem 
melhor aplicados, estão submetidos a maior controle da população.  
Parecer:   
   Objetiva a emenda levar o imposto de transmissão "causa mortis" e doação para a competência 
municipal.  
Entendemos que o tributo deve ser cobrado pelos Estados face a distribuição de receitas prevista no 
Projeto, que busca o equilíbrio dos três níveis de Governo. 
   
   EMENDA:16580 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte inciso V e parágrafo  
3o. ao artigo 270 do Projeto, renumerando-se os  
atuais e suprimindo-se o inciso I e parágrafo 2o.  
do artigo 272 e o inciso II do artigo 276:  
"Art. 270 - ...................... 
V - propriedade territorial rural; ...  
§ 3o. - O imposto de que trata o item V não  
incidirá sobre pequenas glebas rurais, nos termos  
definidos em lei federal. 
Justificativa: 
O imposto sobre a propriedade territorial rural constitui elemento básico à reformação da estrutura 
fundiária do País, enquanto instrumento indispensável à organização, manutenção e atualização do 
cadastro de contribuintes e de imóveis.  
No momento em que se discute, no âmbito da Constituinte, um modelo factível de Reforma Agrária, 
não é aconselhável alterar a competência sobre esse imposto, atualmente da União, para a dos 
Estados e Distrito Federal, como prevista no Projeto da Comissão de Sistematização. A fragmentação 
do lançamento e arrecadação do ITR comprometeria a unidade de sua sistemática, a certeza e 
pontualidade no levantamento dos seus dados, afora o perigo de, em algumas unidades da 
Federação, poderem ocorrer influência do poder da terra junto ao poder político, distorcendo a análise 
da realidade, que há de seguir critérios e orientação técnica os mais isentos.  
Parecer:   
   Pelo Projeto de Constituição a União perderá seis tributos sobre: 1) Transportes; 2) Comunicação; 
3) Lubrificantes e combustíveis; 4) Energia Elétrica; 5) Territorial; 6) Minerais.  
A presente Emenda intenta seja o Imposto Territorial rural cobrado pela União e não pelos Estados 
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(art. 272, I, § 2).  
Contudo, é de uma evidência atroz o fato de que algo deve ser feito para que os Estados recuperem 
a capacidade de financiamento de seus gastos bastante comprometidos nos anos 80 em virtude da 
recessão e do ajustamento a que submetida a economia.  
Pela rejeição 
   
   EMENDA:16686 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o. do Art. 276 do Projeto de Constituição,  
renumerando-se o seu § 2o. para parágrafo único. 
Justificativa: 
É insustentável a participação com percentuais diferentes, no produto da arrecadação de um mesmo 
imposto, tal como se prevê no dispositivo cuja supressão propomos, que atribui aos Municípios, um 
percentual de cinquenta por cento, no caso de prestação de serviços, em seus territórios, para 
consumidor final, quando a regra geral, prevista no item III do mesmo artigo, fixa a participação de 
vinte e cinco por cento.  
Na prática, seria muito difícil, senão impossível, a aferição dos valores efetivamente pagos nesta ou 
naquela modalidade de fato gerador do imposto sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e prestação de serviços.  
Parecer:   
   Visa a emenda suprimir o parágrafo 1o. do artigo 276 do Projeto de Constituição.  
Entendemos que tal supressão viria desestimular a prestação de serviços a consumidor final por 
parte dos municípios.  
Com o dispositivo proposto o município arrecadará mais. 
   
   EMENDA:16762 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o parágrafo 1o. do art. 276. 
Justificativa: 
Embora possa parecer à primeira vista de grande relevância para o fortalecimento das finanças 
municipais, o dispositivo constante do § 1° do art. 276 pouco representará.  
Se isso não bastasse, a farta burocracia que terá de ser montada para se apurar o quantum 
arrecadado do chamado ICMS principalmente quando se tratar de empresa prestadora de serviços a 
consumidor final, por si só justificaria a eliminação do dispositivo constitucional acima enumerado.  
Longe de se imaginar que nos posicionamos contra os interesses municipalistas, pois fomos dos que 
primeiro as posicionaram em favor de maior participação dos Municípios na distribuição do bolo 
tributário.  
O nosso propósito aqui é, tão somente, desburocratizar a máquina arrecadadora. 
Parecer:   
   Visa a emenda suprimir o parágrafo 1o. do artigo 276 do Projeto de Constituição.  
Entendemos que tal supressão viria desestimular a prestação de serviços a consumidor final por 
parte dos municípios.  
Com o dispositivo proposto o município arrecadará mais. 
   
   EMENDA:17485 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o § 1o do artigo 276 do Projeto. 
Justificativa: 
O imposto incidente sobre prestação de serviços é um tributo que, na sua cobrança, exige dispêndio 
de recursos financeiros.  
A proposta contida no § 1° do artigo 281 do projeto, visando separar a destinação, a nível de 
“consumidor final”, implica, para efetuar controle, num maior dispêndio de recursos.  
Ainda mais, a prestação de serviço, diferente da circulação de mercadorias, que tem várias etapas 
entre a produção e o consumidor final, é praticada em sua quase totalidade a nível de consumidor 
final. Ex. hotel, cinema, clinicas, educação, etc.  
A manutenção do disposto no § 1° do artigo 276 implica em que os Estados e DF trabalharão apenas 
para a arrecadação dos municípios, uma vez que estes receberão 50% (cinquenta por cento) da 
arrecadação bruta, sem nenhuma despesa.  
Finalizando, o disposto no inciso III, do prefalado artigo, contempla, com bastante justiça, a repartição 
da arrecadação do tributo incidente sobre a prestação de serviço para os municípios. Note-se que o 
percentual de 25% (vinte e cinco por cento) incide sobre a arrecadação bruta deste tributo, não 
deduzida a parcela do encargo referente a fiscalização, controle e arrecadação.  
Parecer:   
   Visa a emenda suprimir o parágrafo 1o do artigo 276 do Projeto de Constituição.  
Entendemos que tal supressão viria desestimular a prestação de serviços a consumidor final por 
parte dos municípios.  
Com o dispositivo proposto o município arrecadará mais. 
   
   EMENDA:17504 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 276.  
Suprima-se do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO:  
a) o § 1o. do artigo 276. 
Justificativa: 
A repartição da receita do imposto Estadual aos Municípios na forma do disposto no § 1° do art. 276 
fatalmente provocará sérias dificuldades operacionais para sua execução. Como se sabe os fatos 
geradores são documentados através de documentos fiscais (notas fiscais), que muito embora 
possam identificar se o serviço foi ou não prestado a consumidor final, dificultam a apuração do 
imposto a pagar, pois em geral esse tributo é recolhido por períodos de forma globalizante das 
operações realizadas. Haveria necessidade de separação das operações, da documentação fiscal, da 
sistemática de apuração e das próprias guias de recolhimento do imposto. A dificuldade torna-se, 
ainda mais acentuada se analisarmos a sistemática de distribuição do arrecadados aos municípios, 
pois em outros casos de cobrança, que não oriunda de serviços prestados ao consumidor final, esse 
montante é repartido em dois critérios, ou seja, três quartos de proporção do valor adicionado nas 
prestações de serviços e um quarto de acordo com o que dispuser lei estadual.  
Diante da dificuldade operacional acima relatada, entendemos ser de todo viável que o § 1° seja 
abolido, pois, indiretamente pela sistemática de repartição prevista para o geral, os municípios não 
terão maiores prejuízos, pois sua participação será proporcional ao valor acrescido em seu território.  
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Parecer:   
   Visa a emenda suprimir o parágrafo 1o do artigo 276 do Projeto de Constituição.  
Entendemos que tal supressão viria desestimular a prestação de serviços a consumidor final por 
parte dos municípios.  
Com o dispositivo proposto o município arrecadará mais. 
   
   EMENDA:17552 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Ao artigo 276, III.  
O artigo 276, III, passa a ter a seguinte redação:  
Artigo 276. Pertencem aos Municípios:  
III - vinte e cinco por cento do produto da  
arrecadação do imposto do Estado sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias e sobre  
prestações de serviços. Nas Regiões  
Metropolitanas, os Municípios receberão vinte por  
cento e as Regiões cinco por cento do produto  
daqueles impostos. 
Justificativa: 
Não adianta prever a criação de Regiões Metropolitanas e aglomerações urbanas se não forem 
previstos recursos para elas. O fracasso da situação atual está precisamente em que a legislação 
vigente não previu recursos próprios às Regiões, deixando de lhes propiciar os elementos 
indispensáveis para o fomento do planejamento e dos serviços metropolitanos, inclusive 
estabelecendo a necessária compensação entre os Municípios (dormitórios, industriais, áreas de 
proteção aos mananciais etc.)  
Parecer:   
   Pretende a emenda que as Regiões metropolitanas recebam 5% do ICMS repassado aos 
municípios, como forma de dotá-las de recursos.  
Acreditamos que os recursos devem ficar com os municípios, cabendo a Região Metropolitana 
articular sua aplicação nos municípios que a integram. 
   
   EMENDA:17559 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 276  
Inclua-se um § 3o no artigo emendado,  
redigido assim:  
"§ 3o. - No repasse de que trata o inciso  
III, vinte por cento do total vinculado ao número  
de habitantes do Município, conforme dispuser a lei". 
Justificativa: 
Os Municípios com maior número de habitantes são obrigados à realização de investimentos no 
aparelhamento urbano (Transportes coletivos, saúde, educação, habitação, etc...)  
Com efeito, justifica-se que estes Municípios sejam contemplados, também, em função do número de 
habitantes (20%) ficando 80% para repasse em função da arrecadação.  
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Parecer:   
   Propõe a emenda vincular 20% do repasse constante do inciso III do artigo 276 ao número de 
habitantes dos municípios.  
Tal vinculação a nível constitucional é inconveniente por resultar em rígido comprometimento da 
receita. 
   
   EMENDA:18472 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Modificativa e Supressiva  
Modifica a Redação do Item III do Art. 276;  
do Item I do § 2o e suprime seu parágrafo 1o.,  
como segue:  
Art. 276.............................  
III - Quarenta por cento do produto da  
arrecadação do imposto do estado sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias.  
§ 1o. - Suprima-se  
§ 2o. ...............................  
I - Três quartos, no mínimo, na proporção do  
valor adicionado nas operações relativas à  
circulação de mercadorias, realizadas em seus  
territórios. 
Justificativa: 
Esta nossa emenda, tem dois objetivos básicos a saber:  

1) Aumentar a participação dos municípios no produto da arrecadação do imposto sobre 
operações relativas a circulação de mercadorias.  

2) Compatibilizar o texto com outras propostas, por nós apresentadas, que transferem para os 
municípios a arrecadação do Imposto Sobre Serviços.  

Estas medidas são fundamentais para a viabilização financeira e administrativa dos municípios, pois 
com os níveis propostos pelo Projeto de Constituição da Comissão de sistematização de participação 
no “bolo” orçamentário e tributário da União, a situação de falência e abandono dos municípios nada 
ou pouco se alteraria.  
Parecer:   
   A emenda quer aumentar para 40% a parcela de transferência do ICMS para os municípios e 
suprimir o inciso I do § 2o. do artigo 276.  
Tal modificação quebrará o equilíbrio proposto na divisão das receitas públicas. 
   
   EMENDA:19295 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
ARTIGO EMENDADO: 276, I, do Projeto de Constituição  
No inciso I do art. 276 onde se lê:  
"...por eles, suas autarquias e pelas  
fundações que instituir ou mantiver..."  
Leia-se:  
"...por eles, suas autarquias, empresas  
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públicas e fundações que instituírem ou  
mantiverem..." 
Justificativa: 
De acordo com o art. 276, I, pertence aos municípios o imposto de renda que incide, na fonte, sobre 
os rendimentos pagos por eles, suas autarquias e fundações.  
Por uma questão de coerência, é razoável estender o preceito aos rendimentos pagos também por 
suas empresas públicas reforçando-se, com essa providência, as finanças municipais.  
É justo esse critério de repartição de rendas, que vincula ao município a receita tributária que este 
contribui para gerar.  
Parecer:   
   Busca a emenda estender o disposto no inciso I do artigo 276 às empresas públicas.  
Entendemos que o critério da tributação da empresa pública deve ser a mesma da empresa privada. 
   
   EMENDA:19392 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO SÉTIMO DO  
PROJETO DE CONSTITUIÇÃO.  
DÊ-SE AO TÍTULO SÉTIMO DO PROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO A SEGUINTE REDAÇÃO:  
"TÍTULO VII  
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO  
CAPÍTULO I  
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL  
SEÇÃO I  
DOS PRINCÍPIOS GERAIS  
[...]  
art. 154. Pertencem aos Municípios:  
I - o produto da arrecadação do imposto da  
união sobre a renda e proventos de qualquer  
natureza, incidente na fonte sobre os rendimentos  
pagos a qualquer título, por eles, suas autarquias  
e pelas fundações que instituir ou mantiver.  
II - cinquenta por cento do produto da  
arrecadação dos impostos do Estado sobre a  
propriedade territorial rural, relativamente aos  
imóveis neles situados, e sobre a propriedade de  
veículos automotores licenciados em seu território;  
III - vinte e cinco por cento do produto da  
arrecadação do imposto do Estado sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias e sobre  
prestações de serviços.  
§ 1o. O disposto do item III não se aplica às  
prestações de serviços a consumidor final,  
pertencendo, nesses casos, ao Município onde  
ocorrer o respectivo fato gerador, cinquenta por  
cento do valor pago.  
§ 2o. As parcelas da receita pertencentes  
aos Municípios, mencionadas no item III, serão  
creditados conforme os seguintes critérios:  
I - três quartos, no mínimo, na proporção do  
valor adicionado nas operações relativas à  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 86  

 

circulação de mercadorias e nas prestações de  
serviços, realizadas em seu território;  
II - até um quarto, de acordo com o que  
dispuser lei estadual.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A Emenda objetiva alterar a redação dos capítulos I e II do Título VII do Projeto de Constituição da 
Comissão de Sistematização, objetivando torná-los mais concisos.  
Propõe, ademais, a inclusão ou a substituição de alguns dispositivos.  
Relativamente ao Capítulo I, a proposta contém aspectos que contribuírem, efetivamente, para o 
aprimoramento do Projeto e que serão incorporados ao nosso Substitutivo posto 
que, coincidentemente com o Nobre Autor da Emenda, entendemos necessário excluir do Projeto os 
dispositivos de caráter infraconstitucional.  
A proposta de atribuir aos Municípios competência para instituir taxa para eliminação ou controle de 
atividade poluente, contudo, parece-nos conflitante com a sistemática geral adotada na elaboração do 
Substitutivo. O mesmo se diga com referência à ampliação das hipóteses de instituição 
de empréstimos compulsórios e de imunidade à imprensa.  
No que tange às modificações introduzidas no Capítulo II, por outro lado, entendemos que elas 
contrariam não apenas os princípios que norteiam a elaboração de nosso Substitutivo, quanto as 
opiniões expressas pela maioria dos Constituintes que examinaram a matéria nas fases preliminares.  
Em relação à seção "Dos Orçamentos" o ilustre parlamentar propõe pequenas alterações, mais de 
forma, ao texto do atual Projeto da Comissão de Sistematização. Considerando que inúmeras 
alterações estão sendo efetivadas e que, na forma que apresentaremos, alguns destes dispositivos 
permanecem, consideramos esta Emenda como parcialmente aprovada.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:20332 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
I - Suprima-se o item IV do Art. 272;  
II - Inclua-se um item no Art. 273;  
"propriedade de veículos automotores".  
III - Suprima-se do item II do Art. 276 as  
expressões: "e sobre a propriedade de veículos  
automotores e licenciados em seus territórios". 
Justificativa: 
O ônus do trânsito de veículos automotores é suportado com muito maior intensidade pelos 
Municípios do que pelos Estados. A malha viária sob manutenção das Prefeituras, incluindo estradas 
municipais, vicinais e ruas, é muito maior que a malha de estradas de rodagem mantidas pelos 
Estados que ainda cobram altos pedágios pelos serviços que prestam.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A questão enfocada pela emenda deve ser examinada no contexto da distribuição de 
receitas, observando-se o tratamento dispensado pelo projeto à matéria.  
Na verdade, não se pode negar que o enfoque central é a busca do fortalecimento financeiro dos 
Municípios, dando-lhes meios para a consecução do desenvolvimento. 
   
   EMENDA:20333 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
1. Suprima-se do art. 272 as expressões:  
"bem como prestações de serviços" do item III, "e  
dos serviços" e "ou prestações de serviços" do §  
6o., e "e às prestações de serviços" do item I do § 7o.  
2. Suprima-se do art. 276 as expressões:  
"e sobre prestações de serviços" do item III, o  
seu § 1o. e as expressões "e nas prestações de  
serviços" do item I do § 2o...  
3. Acrescente-se um item ao art. 273 do  
Projeto, do seguinte teor:  
"Item: Serviços de qualquer natureza". 
Justificativa: 
A presente emenda já foi apresentada na Comissão de Sistematização, onde recebeu o  
n° CS05399-1. 
Com a elaboração do novo Projeto por S. Exa., o relator Bernardo Cabral, e renumeração dos artigos, 
apresentamo-la novamente a fim de evitar equívocos.  
Profundamente injusta para com os municípios a atribuição aos Estados, da competência para 
instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza. 
São os municípios que realizam a quase totalidade das obras e serviços de que se servem os 
cidadãos e continua a ser os menos aquinhoados nas receitas tributárias. O atual projeto negou-lhes 
os impostos sobre a propriedade territorial rural, os da venda a varejo de combustíveis e lubrificantes, 
os incidentes sobre a locação de bens móveis e imóveis e ainda pretende subtrair-lhes o imposto 
sobre serviços que, mesmo na penúria atual, a vigorante Carta Constitucional lhes confere.  
Atribuindo aos municípios a execução dos programas da Assistência Social, ensino básico e outros 
serviços de atendimento aos municípios é necessário que lhes atribua também a possibilidade de 
receitas suficientes, para se erradicar de vez a política de favores frente aos governos federal e 
estaduais.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A questão enfocada pela emenda deve ser examinada no contexto da distribuição de 
receitas, observando-se o tratamento dispensado pelo projeto à matéria.  
Na verdade, não se pode negar que o enfoque central é a busca do fortalecimento financeiro dos 
Municípios, dando-lhes meios para a consecução do desenvolvimento. 
   
   EMENDA:20334 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA:  
Ao artigo 276  
Item III  
Inclua-se como parágrafo 3o. do artigo 276 o seguinte:  
§ 3o. - Os municípios portuários perceberão  
metade da participação prevista no item III deste  
artigo, dividindo com os municípios produtores ou  
consumidores a percentagem incidente sobre o  
produto da arrecadação do imposto dos Estados  
sobre operações relativas à circulação de  
mercadorias que forem respectivamente exportadas  
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ou importadas, através de suas instalações.  
Sala das Sessões, 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Os Municípios portuários usufruem de sua condição, através das atividades que lhes são inerentes 
e que lhes garantem maior renda. Tem-se como injustificável usufruam de maior participação na 
arrecadação tão somente em fundação dela. Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:21371 REJEITADA 
Fase:    
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVAN BONATO (PFL/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 212, inciso III.  
Dê-se ao artigo 212, inciso III, do Projeto  
de Constituição, a seguinte redação:  
"Artigo 212 - ..............................  
............................................  
III - 30% (trinta por cento) ao produto de  
arrecadação do imposto dos estados sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias". 
Justificativa: 
Esta emenda relaciona-se com as emendas apresentadas para alteração do artigo 209, inciso III, e 
artigo 210, inciso III do projeto. A elevação da participação dos municípios na arrecadação do imposto 
de que se trata, decorre das modificações sugeridas por aquelas emendas.  
Parecer:   
   Visa a emenda elevar para 30% a participação dos Municípios no ICMS.  
A alteração quebraria o equilíbrio estabelecido pelo projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21518 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprima-se o parágrafo 1o do artigo 212,  
renumerando-se o atual parágrafo 2o. para  
parágrafo único. 
Justificativa: 
O atual parágrafo 1°, do artigo 272, contrapõe-se às disposições do item III, do mesmo artigo, uma 
vez que se trata da participação dos Municípios no produto da arrecadação do imposto sobre 
mercadorias e serviços, e é impossível, a sua implementação, dissociar um do outro, os atuais ICM e 
ISS, quando eles formam um novo imposto e o produto de sua arrecadação é um só.  
Parecer:   
   Propõe a emenda suprimir o § 1o. do artigo 212.  
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Entendemos ser procedente a supressão, ante as razões constantes da justificação.  
Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:21661 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 212, Inciso III  
Dê-se ao inciso III, do art. 212 a seguinte redação:  
Art. 212 - ..................................  
III - trinta e cinco por cento do produto de  
arrecadação do imposto do Estado sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias e sobre  
prestações de serviços. 
Justificativa: 
A reforma tributária foi um dos assuntos mais debatidos pelos constituintes nas suas campanhas. 
Tenho certeza que todos estão conscientes da necessidade da sua realização. A elevação da 
porcentagem ora proposta visa corrigir o percentual da participação dos municípios, no imposto de 
circulação de mercadorias, pois só assim conseguirão arcar com seus compromissos públicos, 
evitando a rosaria dos prefeitos municipais aos palácios governamentais com o “pires na mão”, como 
esmoleiros mendigando migalhas.  
Parecer:   
   Visa a emenda elevar para 30% a participação dos Municípios no ICMS.  
A alteração quebraria o equilíbrio estabelecido pelo projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21983 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ ALBERTO RODRIGUES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O item III do artigo 212 do Substitutivo do  
Relator Bernardo Cabral passa a ter a seguinte redação:  
Art. 212 - ............................... 
III - Vinte e seis por cento (26%) do produto  
da arrecadação do imposto do estado sobre  
operações relativas à circulação de mercadorias e  
sobre prestações de serviços. 
Justificativa: 
A grande luta pela realização de uma efetiva Reforma Tributária precisa ser concretizada, 
principalmente com a destinação de recursos para que os municípios brasileiros, possam prestar os 
serviços básicos às suas populações. Houve um claro acréscimo de competências para os 
municípios e só mediante a destinação da correspondente parcela de recursos será possível aos 
mesmos desempenhar o seu papel, cumprindo suas novas e ampliadas responsabilidades.  
Parecer:   
   Pretende a emenda elevar a participação dos Municípios na arrecadação do ICMS.  
Entendemos que a participação referida deve ser de 25% para manter o equilíbrio estabelecido pelo 
projeto na repartição das receitas tributárias.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:21985 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ ALBERTO RODRIGUES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O item III do artigo 212 do Substitutivo do  
Relator Bernardo Cabral passa a ter a seguinte redação:  
Art. 212 .................................. 
III - Vinte e oito por cento (28%) do produto  
da arrecadação do imposto do estado sobre  
operações relativas à circulação de mercadorias e  
sobre prestações de serviços. 
Justificativa: 
A grande luta pela realização de uma efetiva Reforma Tributária precisa ser concretizada, 
principalmente com a destinação de recursos para que os municípios brasileiros, possam prestar os 
serviços básicos às suas populações. Houve um claro acréscimo de competências para os 
municípios e só mediante a destinação da correspondente parcela de recursos será possível aos 
mesmos desempenhar o seu papel, cumprindo suas novas e ampliadas responsabilidades.  
Parecer:   
   Pretende a emenda elevar a participação dos Municípios na arrecadação do ICMS.  
Entendemos que a participação referida deve ser de 25% para manter o equilíbrio estabelecido pelo 
projeto na repartição das receitas tributárias.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21986 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ ALBERTO RODRIGUES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O item III do Substitutivo do Relator  
Bernardo Cabral passa a ter a seguinte redação:  
Art. 212......................................  
............................................  
III - Vinte e sete por cento (27%) do produto  
da arrecadação do imposto do estado sobre  
operações relativas à circulação de mercadorias e  
sobre prestações de serviços. 
Justificativa: 
A grande luta pela realização de uma efetiva Reforma Tributária precisa ser concretizada, 
principalmente com a destinação de recursos para que os municípios brasileiros, possam prestar os 
serviços básicos às suas populações. Houve um claro acréscimo de competências para os 
municípios e só mediante a destinação da correspondente parcela de recursos será possível aos 
mesmos desempenhar o seu papel, cumprindo suas novas e ampliadas responsabilidades.  
Parecer:   
   Pretende a emenda elevar a participação dos Municípios na arrecadação do ICMS.  
Entendemos que a participação referida deve ser de 25% para manter o equilíbrio estabelecido pelo 
projeto na repartição das receitas tributárias.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:21987 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ ALBERTO RODRIGUES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O item III do artigo 212 do Substitutivo do  
Relator Bernardo Cabral passa a ter a seguinte redação:  
Art. 212.....................................  
............................................  
III - Vinte e nove por cento (29%) do produto  
da arrecadação do imposto do estado sobre  
operações relativas à Circulação de mercadorias e  
sobre prestações de serviços. 
Justificativa: 
A grande luta pela realização de uma efetiva Reforma Tributária precisa ser concretizada, 
principalmente com a destinação de recursos para que os municípios brasileiros, possam prestar os 
serviços básicos às suas populações. Houve um claro acréscimo de competências para os 
municípios e só mediante a destinação da correspondente parcela de recursos será possível aos 
mesmos desempenhar o seu papel, cumprindo suas novas e ampliadas responsabilidades.  
Parecer:   
   Pretende a emenda elevar a participação dos Municípios na arrecadação do ICMS.  
Entendemos que a participação referida deve ser de 25% para manter o equilíbrio estabelecido pelo 
projeto na repartição das receitas tributárias.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21988 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ ALBERTO RODRIGUES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O item III do artigo 212 do Substitutivo do  
Relator Bernardo Cabral passa a ter a seguinte redação:  
Art. 212 - .....................................  
III - Trinta por cento (30%) do produto da  
arrecadação do imposto do estado sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias e sobre  
prestações de serviços. 
Justificativa: 
A grande luta pela realização de uma efetiva Reforma Tributária precisa ser concretizada, 
principalmente com a destinação de recursos para que os municípios brasileiros, possam prestar os 
serviços básicos às suas populações. Houve um claro acréscimo de competências para os 
municípios e só mediante a destinação da correspondente parcela de recursos será possível aos 
mesmos desempenhar o seu papel, cumprindo suas novas e ampliadas responsabilidades.  
Parecer:   
   Pretende a emenda elevar a participação dos Municípios na arrecadação do ICMS.  
Entendemos que a participação referida deve ser de 25% para manter o equilíbrio estabelecido pelo 
projeto na repartição das receitas tributárias.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:22314 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 2o. do art. 212:  
"§ 2o. - As parcelas de receita mencionada no  
item III serão creditadas conforme os seguintes critérios:  
I - 50% (cinquenta por cento), no mínimo, na  
proporção do valor adicionado nas operações de  
serviços realizadas em seu território;  
II - até 50% (cinquenta por cento), de acordo com  
o que dispuser lei estadual: 
Justificativa: 
O caráter de imposto sobre a produção, predominante na implantação do ICM em 1967, foi aos 
poucos, transformando-se. Assim, a tendência atual é a de cada vez mais, ser o ICM ou o novo ICMS 
um imposto misto, ou seja, sobre a produção e sobre o consumo.  
Por outro lado, a redistribuição das receitas públicas e a correção de desequilíbrios socioeconômicos 
também deve se dar em nível de microrregiões que compõem os próprios Estados.  
A proposição, portanto, busca tornar mais flexível o critério de cálculo do retorno do ICMS dos 
Municípios e, por conseguinte, aumentar a autonomia dos Estados para legislarem sobre o assunto.  
De outra parte, a cabeça do parágrafo sofreu alterações formais, retirando-lhe expressões ociosas.  
Parecer:   
   Visa a emenda modificar a redação de dispositivos constantes do artigo 212 do Substitutivo.  
A redação dos dispositivos é tecnicamente precisa com relação ao seu alcance, não merecendo a 
alteração proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22315 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se o parágrafo 1o. do artigo 212. 
Justificativa: 
A forma de atribuir a participação dos Municípios na arrecadação do ICM está colocada de modo a 
gerar intermináveis discussões e criar sérios problemas à administração tributária.  
De imediato fará ressurgir antiga dúvida sobre o que é e o que não é serviço, um dos argumentos que 
determinaram, inclusive, a fusão dos impostos estadual e municipal.  
Por outro lado, um problema interno do administrador público, qual seja a partilha da receita de 
impostos, envolverá os contribuintes, que estarão obrigados a separar, nas suas operações e 
informações fiscais, o montante de impostos relativos a serviços a consumidor final e a intermediário. 
Mais determinará que ele efetivamente saiba a correta destinação do serviço, o que nem sempre é 
verdade.  
É fundamental que o novo Sistema Tributário traga aperfeiçoamentos e simplifique, tanto para o 
contribuinte como para o administrador público. É, portanto, imperativa a supressão do referido 
parágrafo.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda a supressão do parágrafo 1o. do artigo. 212, que estabelece para a prestação de 
serviços a consumidor final 50% do ICMS ao município produtor.  
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Entendemos ser procedente a supressão ante as razões constantes da justificação.  
Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:22404 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização  
Suprima-se o § 1o. do art. 212. 
Justificativa: 
Esse dispositivo manda entregar ao Município, onde ocorrer o fato gerador, 50% do valor do imposto, 
no caso de serviços prestados a consumidor final.  
A norma é prejudicial aos Estados, que terão de arcar com o ônus do imposto sobre serviços, 
transferindo à sua competência. Não se justifica a exceção à regra de participação (art. 212, III), que 
atribui aos Municípios 25% do imposto.  
Esse critério de partilha (de 25%) já apresenta um aumento considerável para as municipalidades, 
quando comparado com o critério vigente.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda a supressão do parágrafo 1o do artigo. 212, que estabelece para a prestação de 
serviços a consumidor final 50% do ICMS ao município produtor.  
Entendemos ser procedente a supressão ante as razões constantes da justificação.  
Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:22634 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO REZEK (PMDB/SP) 
Texto:   
   Projeto de Constituição - Substitutivo do Relator  
Emenda Modificativa  
Dê-se ao item III do art. 212 do Substitutivo  
a seguinte redação:  
"Art. 212 ..................................  
III - cinquenta por cento do produto da  
arrecadação do imposto do Estado sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias e sobre  
prestações de serviços." 
Justificativa: 
O Projeto de Constituição limita-se a destinar aos Municípios apenas vinte e cinco por cento do 
imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de 
serviços.  
Nada mais iníquo nem mais injusto, eis que sobre os Municípios recai a maior responsabilidade no 
atendimento das necessidades das populações, razão pela qual é indispensável destinar-lhes, para 
cumprimento de suas árduas tarefas, pelo menos, como prevê a emenda, a metade da arrecadação 
tributária em questão.  
Parecer:   
   Propõe a emenda elevar a participação dos Municípios na arrecadação do ICMS.  
Entendemos que tal elevação quebraria o equilíbrio nas receitas tributárias que o projeto dividiu de 
forma adequada entre os três níveis de governo.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:22850 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo emendado: art. 212  
Inclua-se como § 3o. do art. 212 o seguinte:  
§ 3o. O produto de arrecadação de multas de  
trânsito relativas às infrações cometidas em vias  
públicas municipais, sinalizada e beneficiadas  
pela Prefeitura, será destinado aos cofres  
municipais através de instituições oficiais de crédito. 
Justificativa: 
Atualmente, a lei orgânica municipal (Decreto-lei Complementar n° 9, de 31 de dezembro de 1969) 
prevê que ao Município compete sinalizar as vias públicas, bem como regulamentar e fiscalizar a sua 
utilização, sem, contudo, prever competência do município de aplicar multas aos infratores.  
E inócua a atribuição específica, já que inexiste a competência plena sem direito de se aplicar 
sanções, pois torna-se ineficiente a lei se esta não prevê o poder coercitivo.  
Atualmente, as multas lavradas dentro do município são recolhidas aos cofres públicos estaduais, 
quando as despesas de regulamentação do uso das vias públicas são obrigações do próprio 
município.  
Parecer:   
   Propõe a emenda alterar normas contidas no artigo 212 do Substitutivo.  
Entendemos que a distribuição de recursos aos Municípios está adequada dentro do Sistema 
Tributário proposto, não merecendo a alteração contida na emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23322 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁTILA LIRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O item III do artigo 212 do Substitutivo do  
Relator Bernardo Cabral passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 212 - .......................... 
III - Trinta por cento (30%) do produto da  
arrecadação do imposto do estado sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias e sobre  
prestações de serviços". 
Justificativa: 
A grande luta pela realização de uma efetiva Reforma Tributária precisa ser concretizada, 
principalmente com a destinação de recursos para que os municípios brasileiros, possam prestar os 
serviços básicos às suas populações. Houve um claro acréscimo de competências para os 
municípios e só mediante a destinação da correspondente parcela de recursos será possível aos 
mesmos desempenhar o seu papel, cumprindo suas novas e ampliadas responsabilidades.  
Parecer:   
   Propõe a emenda elevar a participação dos Municípios na arrecadação do ICMS.  
Entendemos que tal elevação quebraria o equilíbrio nas receitas tributárias que o projeto dividiu de 
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forma adequada entre os três níveis de governo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24268 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Título VII do  
Substitutivo do Relator.  
O Título VI do Substitutivo do Relator passa a ter a seguinte redação:  
"Título VII  
Da Tributação e do Orçamento  
Capítulo I  
Do Sistema Tributário Nacional  
Secção I  
Dos Princípios Gerais  
[...]  
Secção VI  
Da Repartição das Receitas Tributárias  
[...] 
Art. 154. Pertencem aos Municípios:  
I - o produto da arrecadação do imposto da  
União sobre a renda e proventos de qualquer  
natureza, incidente na fonte sobre os rendimentos  
pagos a qualquer título, por eles, suas autarquias  
e pelas fundações que instituir ou mantiver.  
II - cinquenta por cento do produto da  
arrecadação dos impostos do Estado sobre a  
propriedade territorial rural, relativamente aos  
imóveis nele situados, e sobre a propriedade de  
veículos automotores licenciados em seu território;  
II - vinte e cinco por cento do produto da  
arrecadação do imposto do Estado sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias e sobre  
prestações de serviços.  
§ 1o. O disposto do item III não se aplica às  
prestações de serviços a consumidor final,  
pertencendo, nesses casos, ao Município onde  
ocorrer o respectivo fato gerador, cinquenta por  
cento do valor pago.  
§ 2o. As parcelas da receita pertencentes aos  
Municípios, mencionada no item III, serão  
creditadas conforme os seguintes critérios:  
I - três quartos, no mínimo, na proporção do  
valor adicionado nas operações relativas à  
circulação de mercadorias e nas prestações de  
serviços, realizadas em seu território;  
II - até um quarto, de acordo com o que  
dispuser lei estadual.  
[...] 
Justificativa: 
Emendas sem justificação.  
Parecer:   



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 96  

 

   A emenda do nobre Constituinte pretende modificar o título VII - TRIBUTOS FINANÇAS PÚBLICAS 
E ORÇAMENTO.  
Na parte referente ao Orçamento o conteúdo da emenda, em confronto com o do Substitutivo, levou-
nos a conclusão que alguns artigos se harmonizam com os princípios que orientam o Sistema de 
Planos e Orçamentos; em outros pontos os objetivos são atendidos de forma implícita e finalmente, 
em outros contraria o espírito da linha traçada para os planos e orçamentos.  
Quanto à parte tributária, também verifica-se que a Emenda repete muitos dos dispositivos que já 
constam do Substitutivo. As novidades referem-se aos seguintes pontos: competência municipal para 
exigir contribuição relacionada com a poluição; vinculação dos empréstimos compulsórios a sinistros 
em lugar de calamidades; restabelecimento de disposições anteriores sobre privilégios processuais 
da Fazenda Pública, sobre microempresa e sobre representação da União nas causas que versam 
matéria tributária; extensão de imunidade aos sindicatos patronais; eliminação do imposto de 
renda estadual; alteração dos percentuais dos Fundos de Participação, inclusive quanto às regiões; 
restauração dos conselhos de representantes; incidência do ICM em minerais, energia elétrica e 
combustíveis.  
A aceitação das modificações sugeridas viria deformar a unidade do Substitutivo e provocar 
distorções em pontos para cujo ajustamento foram feitas negociações que agora não podem ser 
desconsideradas. Todavia, podem ser admitidas, ainda que em parte, as sugestões sobre ICM, sobre 
privilégios da Fazenda Pública, sobre a participação das Regiões e sobre Sindicatos Patronais.  
As modificações que se pretendem introduzir no campo das finanças públicas, relacionam-se com as 
atribuições do Banco do Brasil (artigo 159 §§ 1o. e 2o. da Emenda). A especificação até proposta é 
matéria de natureza tipicamente regulamentar, não se justificando sua inclusão no texto 
Constitucional.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:24518 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa/Aditiva  
Dá nova redação ao item III do art. 212, e  
acrescenta-se um parágrafo, a ser numerado como §  
1o., renumerando-se o atual § 1o. e seguintes.  
Art. 212 - ..................................  
III - Vinte e cinco por cento do produto da  
arrecadação do imposto sobre operações relativas à  
circulação de mercadorias.  
§ único - As parcelas de receitas  
pertencentes aos Municípios, mencionadas no inciso  
III, deste artigo, serão creditados na proporção  
do valor adicionado nas operações relativas à  
circulação de mercadorias realizadas em seu  
território, sendo o valor adicionado definido em  
lei complementar. 
Justificativa: 
A proposta de modificações de dispositivos componentes do art. 212 do Substitutivo do Relator, visa 
explicitar de imediato os critérios que deverão nortear a transferência, pelos Estados, da parcela de 
arrecadação do imposto sobre circulação de mercadoria, conforme estabelecemos no item III do 
citado art. 212.  
Não há justificativa para que a Constituição fixe que 75% (setenta e cinco por cento) sejam 
calculados com base na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de 
mercadorias e deixe que os restantes 25% venham a ser transferidos com base em critérios definidos 
em lei estadual.  
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Ora, tal medida somente prejudicaria os Municípios pelo retardamento na transferência de uma 
elevada parcela de recursos, além de deixá-los totalmente aprisionados aos interesses dos governos 
estaduais. A hora é dotar os Municípios de autonomia plena, capacidade de gerenciar os inúmeros 
problemas locais, e não de perpetuar a dependência a outros poderes.  
Por outro lado, o valor adicionado representa um fato econômico e, como tal, constitui ainda o melhor 
critério em que se deve basear os cálculos a essa partilha tributária.  
Parecer:   
   Propõe a emenda alterar o critério da parcela do ICM destinado aos Municípios, vinculando-o 
somente ao valor adicionado.  
Entendemos que o critério de distribuição previsto no artigo 212 dá espaço à Lei estadual para 
atender as peculiaridades de cada Estado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24526 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA:  
Dispositivo Emendado: Artigo 212  
Suprima-se do Substitutivo do Relator:  
a) Parágrafos 1o. e 2o., do art. 212; e  
b) Os itens I e II, do parágrafo 2o., do art. 212. 
Justificativa: 
Não há justificativa para que a Constituição fixe que 75% (setenta e cinco por cento) sejam 
calculados com base na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de 
mercadorias e deixe que os restantes 25% venham a ser transferidos com base em critérios definidos 
em lei estadual.  
Ora, tal medida somente prejudicaria os Municípios pelo retardamento na transferência de uma 
elevada parcela de recursos, além de deixá-los totalmente aprisionados aos interesses dos governos 
estaduais. A hora é dotar os Municípios de autonomia plena, capacidade de gerenciar os inúmeros 
problemas locais, e não de perpetuar a dependência a outros poderes.  
Por outro lado, o valor adicionado representa um fato econômico e, como tal, constitui ainda o melhor 
critério em que se deve basear os cálculos relativos a essa partilha tributária. 
Parecer:   
   Pretende a emenda suprimir os parágrafos 1o. e 2o. do item III do artigo 212 e os itens I e II do 
parágrafo 2o. do artigo 212 do Substitutivo.  
Acolhemos a supressão do § 1o. que é procedente.  
Acreditamos que as demais alterações propostas quebrariam o critério de distribuição previsto, que é 
adequado objetivos do Substitutivo.  
Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:25455 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ ALBERTO RODRIGUES (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O item II do Art. 212 passa vigorar com a seguinte redação:  
Artigo 212  
II - Cinquenta por cento do produto da  
arrecadação dos impostos do Estado sobre a  
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propriedade territorial rural, relativamente aos  
imóveis neles situados, e setenta por cento sobre  
a propriedade de veículos automotores licenciados  
em seus territórios; 
Justificativa: 
O objetivo da emenda é elevar a participação dos municípios de 50% para 70% no I.P.V.A (Imposto 
Sobre Veículos Automotores), pela clara razão de que a existência dos veículos exige hoje inúmeras 
providências do poder público municipal no que diz respeito ao trânsito, desde adequados pisos de 
rolamentos, passado pela educação e sinalização. Os veículos automotores particularmente os carros 
permanecem estatisticamente, a grande maioria do tempo em área urbana, gerando sempre a 
necessidade de novas, caras e modernas providências, sem que os municípios disponham dos 
recursos necessários para enfrentar essa realidade.  
Parece linear que a grave questão urbana, envolve necessariamente a questão do transporte, a 
melhoria de sua qualidade em todos os termos e que o IPVA, que tem sua arrecadação diretamente 
relacionada com o número de veículos por município, pela mesma forma deverá fornecer os recursos 
para que as administrações municipais possam enfrentar os problemas gravíssimos existentes no 
setor.  
Parecer:   
   Quer a emenda elevar a participação dos Municípios no IPVA, alterando o inciso II do artigo 212.  
Entendemos que a participação de 50% prevista no Substitutivo é adequada e atende ao equilíbrio 
na distribuição de receitas que o projeto visa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25456 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ ALBERTO RODRIGUES (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O item II do Art. 212 passa vigorar com a seguinte redação:  
Artigo 212  
II - Cinquenta por cento do produto da  
arrecadação dos impostos do Estado sobre a  
propriedade territorial rural, relativamente aos  
imóveis neles situados, e setenta e cinco por  
cento sobre a propriedade de veículos automotores  
licenciados em seus territórios; 
Justificativa: 
O objetivo da emenda é elevar a participação dos municípios de 50% para 75% no I.P.V.A (Imposto 
Sobre Veículos Automotores), pela clara razão de que a existência dos veículos exige hoje inúmeras 
providências do poder público municipal no que diz respeito ao trânsito, desde adequados pisos de 
rolamentos, passado pela educação e sinalização. Os veículos automotores particularmente os carros 
permanecem estatisticamente, a grande maioria do tempo em área urbana, gerando sempre a 
necessidade de novas, caras e modernas providências, sem que os municípios disponham dos 
recursos necessários para enfrentar essa realidade.  
Parece linear que a grave questão urbana, envolve necessariamente a questão do transporte, a 
melhoria de sua qualidade em todos os termos e que o IPVA, que tem sua arrecadação diretamente 
relacionada com o número de veículos por município, pela mesma forma deverá fornecer os recursos 
para que as administrações municipais possam enfrentar os problemas gravíssimos existentes no 
setor.  
Parecer:   
   Quer a emenda elevar a participação dos Municípios no IPVA, alterando o inciso II do artigo 212.  
Entendemos que a participação de 50% prevista no Substitutivo é adequada e atende ao equilíbrio 
na distribuição de receitas que o projeto visa.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:25457 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ ALBERTO RODRIGUES (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O item II do Art. 212 passa vigorar com a seguinte redação:  
Artigo 212  
II - Cinquenta por cento do produto da  
arrecadação dos impostos do Estado sobre a  
propriedade territorial rural, relativamente aos  
imóveis neles situados, e sessenta e cinco por  
cento sobre a propriedade de veículos automotores  
licenciados em seus territórios; 
Justificativa: 
O objetivo da emenda é elevar a participação dos municípios de 50% para 65% no I.P.V.A (Imposto 
Sobre Veículos Automotores), pela clara razão de que a existência dos veículos exige hoje inúmeras 
providências do poder público municipal no que diz respeito ao trânsito, desde adequados pisos de 
rolamentos, passado pela educação e sinalização. Os veículos automotores particularmente os carros 
permanecem estatisticamente, a grande maioria do tempo em área urbana, gerando sempre a 
necessidade de novas, caras e modernas providências, sem que os municípios disponham dos 
recursos necessários para enfrentar essa realidade.  
Parece linear que a grave questão urbana, envolve necessariamente a questão do transporte, a 
melhoria de sua qualidade em todos os termos e que o IPVA, que tem sua arrecadação diretamente 
relacionada com o número de veículos por município, pela mesma forma deverá fornecer os recursos 
para que as administrações municipais possam enfrentar os problemas gravíssimos existentes no 
setor.  
Parecer:   
   Quer a emenda elevar a participação dos municípios no IPVA, alterando o inciso II do artigo 212.  
Entendemos que a participação de 50% prevista no Substitutivo é adequada e atende ao equilíbrio 
na distribuição de receitas que o projeto visa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25458 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ ALBERTO RODRIGUES (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O item II do Art. 212 passa vigorar com a seguinte redação:  
Artigo 212  
II - Cinquenta por cento do produto da  
arrecadação dos impostos do Estado sobre a  
propriedade territorial rural, relativamente aos  
imóveis neles situados, e sessenta por cento sobre  
a propriedade de veículos automotores licenciados  
em seus territórios; 
Justificativa: 
O objetivo da emenda é elevar a participação dos municípios de 50% para 60% no I.P.V.A (Imposto 
Sobre Veículos Automotores), pela clara razão de que a existência dos veículos exige hoje inúmeras 
providências do poder público municipal no que diz respeito ao trânsito, desde adequados pisos de 
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rolamentos, passado pela educação e sinalização. Os veículos automotores particularmente os carros 
permanecem estatisticamente, a grande maioria do tempo em área urbana, gerando sempre a 
necessidade de novas, caras e modernas providências, sem que os municípios disponham dos 
recursos necessários para enfrentar essa realidade.  
Parece linear que a grave questão urbana, envolve necessariamente a questão do transporte, a 
melhoria de sua qualidade em todos os termos e que o IPVA, que tem sua arrecadação diretamente 
relacionada com o número de veículos por município, pela mesma forma deverá fornecer os recursos 
para que as administrações municipais possam enfrentar os problemas gravíssimos existentes no 
setor.  
Parecer:   
   Quer a emenda elevar a participação dos Municípios no IPVA, alterando o inciso II do artigo 212.  
Entendemos que a participação de 50% prevista no Substitutivo é adequada e atende ao equilíbrio 
na distribuição de receitas que o projeto visa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25477 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO PÁDUA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O item III do artigo 212 do Substitutivo do  
Relator Bernardo Cabral passa a ter a seguinte redação:  
Art. 212  
III - Trinta por cento (30%) do produto da  
arrecadação do imposto do estado sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias e sobre  
prestações de serviços. 
Justificativa: 
A grande luta pela realização de uma efetiva Reforma Tributária precisa ser concretizada, 
principalmente com a destinação de recursos para que os municípios brasileiros, possam prestar os 
serviços básicos às suas populações. Houve um claro acréscimo de competências para os 
municípios e só mediante a destinação da correspondente parcela de recursos será possível aos 
mesmos desempenhar o seu papel, cumprindo suas novas e ampliadas responsabilidades.  
Parecer:   
   Visa a emenda elevar para 30% a participação dos Municípios no ICMS.  
A alteração quebraria o equilíbrio estabelecido pelo projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25563 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se o parágrafo 1o. do Artigo 212,  
renumerando-se o atual parágrafo 2o para parágrafo único. 
Justificativa: 
O atual parágrafo 1°, do artigo 212, contrapõe-se às disposições do item III, do mesmo artigo, uma 
vez que se trata da participação dos Municípios no produto da arrecadação do imposto sobre 
mercadorias e serviços, e é impossível, a sua implementação, dissociar um do outro, os atuais ICM e 
ISS, quando eles formam um novo imposto e o produto de sua arrecadação é um só.  
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Parecer:   
   Propõe a Emenda a supressão do parágrafo 1o. do artigo. 212, que estabelece para a prestação de 
serviços a consumidor final 50% do ICMS ao município produtor.  
Entendemos ser procedente a supressão ante as razões constantes da justificação.  
Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:25652 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY BACELAR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao item abaixo do  
art. 212, do Substitutivo ao Projeto de  
Constituição do Relator da Comissão de Sistematização:  
"III - trinta por cento do produto da  
arrecadação do imposto sobre operações relativas à  
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços." 
Justificativa: 
A presente emenda eleva de 25% para 30% a parcela pertencente aos Municípios do imposto 
mencionado no item cuja redação é alterada.  
A grande missão confiada pela Nação à Assembleia Nacional Constituinte visa à municipalização das 
ações governamentais. 
Efetivamente, torna-se imprescindível assegurar às municipalidades recursos adequados às grandes 
responsabilidades que lhes cabem na prestação dos serviços públicos às populações. A insuficiência 
de meios financeiros incentivará o centralismo que tantos malefícios causou ao País.  
Parecer:   
   Visa a emenda elevar para 30% a participação dos Municípios no ICMS.  
A alteração quebraria o equilíbrio estabelecido pelo projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25703 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   O Inciso III do Art. 212 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 212 - ........................... 
Inciso III - vinte e cinco por cento do  
produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre  
operação relativa à circulação de mercadorias,  
sobre a prestação de serviços e sobre o Adicional  
do Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. 
Justificativa: 
É muito importante o fortalecimento dos Municípios brasileiros. A participação dos Municípios no 
adicional sobre o imposto de renda visa fortalecer as receitas Municipais.  
Parecer:   
   Pretende a emenda alterar a redação do inciso III do artigo 212, incluindo o adicional do imposto de 
renda.  
O adicional é para os Estados não devendo ser transferido aos municípios.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:25799 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Ao artigo 212, item III,  
Inclua-se como parágrafo 3o. do artigo 212 o seguinte:  
§ 3o. - Os municípios portuários perceberão  
metade da participação prevista no item III deste  
artigo, dividindo com os municípios produtores ou  
consumidores a percentagem incidente sobre o  
produto da arrecadação do imposto dos Estados  
sobre operações relativas à circulação de  
mercadorias que forem respectivamente exportadas  
ou importadas, através de suas instalações.  
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Quer a emenda incluir parágrafo 3o. ao artigo 212 do Substitutivo para que os Municípios portuários 
percebam metade da participação do ICMS constante do inciso III do mesmo artigo.  
Tal vinculação prejudicaria o equilíbrio entre os Municípios na percepção da parcela do ICMS que 
lhes é destinada.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25968 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o § 1o. do artigo 212 do projeto. 
Justificativa: 
O imposto incidente sobre prestação de serviços é um tributo que, na sua cobrança, exige dispêndio 
de recursos financeiros.  
A proposta contida no § 1° do artigo 212 do projeto, visando separar a destinação, a nível de 
“consumidor final”, implica, para efetuar controle, num maior dispêndio de recursos.  
Ainda mais, a prestação de serviço, diferente da circulação de mercadorias, que tem várias etapas 
entre a produção e o consumidor final, é praticada em sua quase totalidade a nível de consumidor 
final. Ex. hotel, cinema, clinicas, educação, etc.  
A manutenção do disposto no § 1° do artigo 212 implica em que os Estados e DF trabalharão apenas 
para a arrecadação dos municípios, uma vez que estes receberão 50% (cinquenta por cento) da 
arrecadação bruta, sem nenhuma despesa.  
Finalizando, o disposto no inciso III, do prefalado artigo, contempla, com bastante justiça, a repartição 
da arrecadação do tributo incidente sobre a prestação de serviço para os municípios. Note-se que o 
percentual de 25% (vinte e cinco por cento) incide sobre a arrecadação bruta deste tributo, não 
deduzida a parcela de coragem referente a fiscalização, controle e arrecadação.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda a supressão do parágrafo 1o. do artigo 212, que estabelece para a prestação de 
serviços a consumidor final 50% do ICMS ao município produtor.  
Entendemos ser procedente a supressão ante as razões constantes da justificação.  
Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
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   EMENDA:26153 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 212, inciso III.  
Dê-se ao artigo 212, inciso III, do Projeto  
de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 212 - ................  
III - 30% do produto de arrecadação do  
Imposto dos Estados sobre operações relativas à  
circulação de mercadorias." 
Justificativa: 
Esta emenda relaciona-se com as emendas apresentadas para alteração do artigo 210, inciso III e 
artigo 209, inciso III do Projeto.  
A elevação da participação dos municípios na arrecadação do ICM, decorre das modificações 
sugeridas através daquelas emendas.  
Parecer:   
   Propõe a emenda elevar a participação dos Municípios na arrecadação do ICMS.  
Entendemos que tal elevação quebraria o equilíbrio nas receitas tributárias que o projeto dividiu de 
forma adequada entre os três níveis de governo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26748 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   -----EMENDA MODIFICATIVA  
O item III do artigo 212 do Substitutivo do  
Relator Bernardo Cabral passa a ter seguinte redação:  
Art. 212 - ........................... 
III - Trinta por cento (30%) do produto de  
arrecadação do imposto do Estado sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias e sobre  
prestações de serviços. 
Justificativa: 
A grande luta pela realização de uma efetiva Reforma Tributária precisa ser concretizada, 
principalmente com a destinação de recursos para que os municípios brasileiros, possam prestar os 
serviços básicos às suas populações. Houve um claro acréscimo de competências para os 
municípios e só mediante a destinação da correspondente parcela de recursos será possível aos 
mesmos desempenhar o seu papel, cumprindo suas novas e ampliadas responsabilidades.  
Parecer:   
   Propõe a emenda elevar a participação dos Municípios na arrecadação do ICMS.  
Entendemos que tal elevação quebraria o equilíbrio nas receitas tributárias que o projeto dividiu de 
forma adequada entre os três níveis de governo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26897 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADROALDO STRECK (PDT/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 212, inciso III  
Dê-se ao artigo 212, inciso III, do Projeto  
de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 212 - ................................  
..................................................  
III - 30% (trinta por cento) do produto de  
arrecadação do Imposto dos Estados sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias". 
Justificativa: 
Esta emenda relaciona-se com as emendas apresentadas para alteração do artigo 209, inciso III, e 
artigo 210, inciso III do Projeto.  
A elevação da participação dos municípios na arrecadação do ICM, decorre das modificações 
sugeridas através daquelas emendas.  
Parecer:   
   Propõe a emenda elevar a participação dos Municípios na arrecadação do ICMS.  
Entendemos que tal elevação quebraria o equilíbrio nas receitas tributárias que o projeto dividiu de 
forma adequada entre os três níveis de governo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27001 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se nova redação ao § 2o. do artigo 212:  
"§ 2o. - As parcelas de receita mencionada no  
item III serão creditadas conforme os seguintes critérios:  
I - 50% (cinquenta por cento), no mínimo,  
na proporção do valor adicionado nas operações  
relativas à circulação de mercadorias e nas  
prestações de serviços realizadas em seu território;  
II - Até 50% (cinquenta por cento), de acordo  
com o que dispuser lei estadual. 
Justificativa: 
O caráter de imposto sobre a produção, predominante na implantação do ICM em 1967, foi aos 
poucos, transformando-se. Assim, a tendência atual é a de cada vez mais, ser o ICM ou o novo ICMS 
um imposto misto, ou seja, sobre a produção e sobre o consumo.  
Por outro lado, a redistribuição das receitas públicas e a correção de desequilíbrios socioeconômicos 
também deve se dar em nível de microrregiões que compõem os próprios Estados.  
A proposição, portanto, busca tornar mais flexível o critério de cálculo do retorno do ICMS dos 
Municípios e, por conseguinte, aumentar a autonomia dos Estados para legislarem sobre o assunto.  
De outra parte, a cabeça do parágrafo sofreu alterações formais, retirando-lhe expressões ociosas.  
Parecer:   
   Visa a emenda modificar a redação de dispositivos constantes do artigo 212 do Substitutivo.  
A redação dos dispositivos é tecnicamente precisa com relação ao seu alcance, não merecendo a 
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alteração proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27192 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O item III do art. 212 do Substitutivo do  
Relator Bernardo Cabral passa a ter a seguinte redação:  
Art. 212 ............................. 
.......................................  
III - Trinta por cento (30%) do produto da  
arrecadação do imposto do estado sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias e sobre  
prestações de serviços. 
Justificativa: 
A grande luta pela realização de uma efetiva Reforma Tributária precisa ser concretizada, 
principalmente com a destinação de recursos para que os municípios brasileiros, possam prestar os 
serviços básicos às suas populações. Houve um claro acréscimo de competências para os 
municípios e só mediante a destinação da correspondente parcela de recursos será possível aos 
mesmos desempenhar o seu papel, cumprindo suas novas e ampliadas responsabilidades.  
Parecer:   
   Objetiva a emenda elevar para 30% a participação dos Municípios no ICMS.  
Tal elevação quebraria o equilíbrio na distribuição das receitas públicas prevista no substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27358 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTUTITIVA  
Suprima-se:  
a) do art. 209:  
do item III as expressões: "e sobre  
prestações de serviços"  
do § 4o., as expressões: "e dos serviços" e  
"ou prestação de serviços"  
do item I do § 5o., as expressões: "e as  
prestações de serviços"  
do § 7o., as expressões: " e nas prestações  
de serviços".  
do item I do § 8o., as expressões: "bem como  
sobre serviço prestado no Exterior":  
B) do art. 212:  
do item III, as expressões: "e sobre  
prestações de serviços"  
o § 1o.  
do item I do § 2o., as expressões: "e nas  
prestações de serviços".  
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c)Inclua-se no artigo 210, item com o  
seguinte enunciado:  
"item: Serviços de qualquer natureza". 
Justificativa: 
Profundamente injusta para com os municípios, a atribuição aos Estados da competência para 
instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza.  
São os municípios que realizam a quase totalidades das obras e serviços de que se servem os 
cidadãos, no entanto, continuam a ser os menos aquinhoados nas receitas tributárias. O atual projeto 
negou-lhes os impostos sobre a propriedade rural, os da venda ao varejo de combustíveis e 
lubrificantes, os incidentes sobre o imposto sobre serviços que, mesmo na penúria atual, a 
Constituição vigente lhes confere.  
Atribuindo aos municípios a execução de programas de Assistência Social, ensino básico e outros 
serviços de atendimento, é necessário que lhes atribua também a possibilidade de receitas 
suficientes. Somente assim será erradicada de vez a política de favores frente aos governos federal e 
estaduais.  
Parecer:   
   A emenda sob exame quer preservar na competência dos Municípios o imposto sobre serviços, 
suprimindo a incidência correspondente no imposto sobre circulação de mercadorias, mantido para os 
Estados.  
Certamente numerosos Municípios serão muito prejudicados com a perda do ISS. Procede também a 
afirmação de que a prestação de serviços constitui em inúmeros casos segmento totalmente diferente 
da circulação de mercadorias. De resto, a absorção do ISS pelo ICM alterará sistema já implantado 
que se tem algumas espécies de operações nebulosas, poderia ser aperfeiçoado. Pode ser temerário 
mudar isso.  
A decisão é essencialmente política, na qual poderiam ser ouvidos os Municípios, que são os entes 
mais afetados.  
A Comissão de Sistematização está deixando com os Municípios a tributação dos serviços em geral e 
com os Estados a tributação dos serviços de transporte extramunicipais e de comunicação. 
   
   EMENDA:27808 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O item III do artigo 212 do Substitutivo do  
Relator Bernardo Cabral passa a ter a seguinte redação:  
Artigo 212 - ............................... 
III - Trinta por cento (30%) do produto da  
arrecadação do imposto do estado sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias e sobre  
prestações de serviços. 
Justificativa: 
A grande luta pela realização de uma efetiva Reforma Tributária precisa ser concretizada, 
principalmente com a destinação de recursos para que os municípios brasileiros, possam prestar os 
serviços básicos às suas populações. Houve um claro acréscimo de competências para os 
municípios e só mediante a destinação da correspondente parcela de recursos será possível aos 
mesmos desempenhar o seu papel, cumprindo suas novas e ampliadas responsabilidades.  
Parecer:   
   Propõe a emenda elevar a participação dos Municípios na arrecadação do ICMS.  
Entendemos que tal elevação quebraria o equilíbrio nas receitas tributárias que o projeto dividiu de 
forma adequada entre os três níveis de governo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28318 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 2o. do art. 212.  
"§ 2o. - As parcelas de receita mencionada no  
item III serão creditadas conforme os seguintes critérios:  
I - 50% (cinquenta por cento), no mínimo, na  
proporção do valor adicionado nas operações  
relativas à circulação de mercadorias e nas  
prestações de serviços realizados em seu território.  
II - até 50% (cinquenta por cento), de acordo  
com o que dispuser lei estadual. 
Justificativa: 
O caráter de imposto sobre a produção, predominante na implantação do ICM em 1967, foi aos 
poucos, transformando-se. Assim, a tendência atual é a de cada vez mais, ser o ICM ou o novo ICMS 
um imposto misto, ou seja, sobre a produção e sobre o consumo.  
Por outro lado, a redistribuição das receitas públicas e a correção de desequilíbrios socioeconômicos 
também deve se dar em nível de microrregiões que compõem os próprios Estados.  
A proposição, portanto, busca tornar mais flexível o critério de cálculo do retorno do ICMS dos 
Municípios e, por conseguinte, aumentar a autonomia dos Estados para legislarem sobre o assunto.  
De outra parte, a cabeça do parágrafo sofreu alterações formais, retirando-lhe expressões ociosas.  
Parecer:   
   Visa a emenda modificar a redação de dispositivos constantes do artigo 212 do Substitutivo.  
A redação dos dispositivos é tecnicamente precisa com relação ao seu alcance, não merecendo a 
alteração proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28326 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 2o. do art. 212  
"§ 2o. - As parcelas de receita mencionadas  
no item III serão creditadas conforme os seguintes critérios:  
I - 50% (cinquenta por cento) no mínimo, na  
proporção do valor adicionado nas operações  
relativas à circulação de mercadorias e nas  
prestações de serviços realizadas em seu território;  
II - Até 50% (cinquenta por cento), de acordo  
com o que dispuser lei estadual. 
Justificativa: 
O caráter de imposto sobre a produção, predominante na implantação do ICM em 1967, foi aos 
poucos, transformando-se. Assim, a tendência atual é a de cada vez mais, ser o ICM ou o novo ICMS 
um imposto misto, ou seja, sobre a produção e sobre o consumo.  
Por outro lado, a redistribuição das receitas públicas e a correção de desequilíbrios socioeconômicos 
também deve se dar em nível de microrregiões que compõem os próprios Estados.  
A proposição, portanto, busca tornar mais flexível o critério de cálculo do retorno do ICMS dos 
Municípios e, por conseguinte, aumentar a autonomia dos Estados para legislarem sobre o assunto.  
De outra parte, a cabeça do parágrafo sofreu alterações formais, retirando-lhe expressões ociosas.  
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Parecer:   
   Visa a emenda modificar a redação de dispositivos constantes do artigo 212 do Substitutivo.  
A redação dos dispositivos é tecnicamente precisa com relação ao seu alcance, não merecendo a 
alteração proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28399 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MELLO REIS (PDS/MG) 
Texto:   
   PROJETO DE CONSTITUIÇÃO - SUBSTITUTIVO DO RELATOR  
EMENDA MODIFICATIVA  
Altera a redação do § 1o. do art. 194 e, em  
consequência, acrescenta item IV ao art. 212, com  
a seguinte redação:  
"Art. 194 - ......................... 
§ 1o. - As polícias militares, com a função  
de força dissuasória, as polícias civis,  
destinadas ao policiamento ostensivo e preventivo  
e a apuração das infrações penais, e os corpos de  
bombeiros militares são subordinados aos Governos  
Estaduais, cabendo às guardas municipais a  
proteção do patrimônio Municipal, policiamento de  
trânsito e aplicação de multas de trânsito".  
"Art. 212 - ......................... 
IV - o produto da arrecadação de multas de  
trânsito em seu território". 
Justificativa: 
Preocupa-se a definição das atribuições das polícias e das guardas municipais, parecendo-nos mais 
coerente que uma Sociedade Civil tenha a policiá-la uma polícia civil, podendo as polícias militares 
agir como força dissuasória e em certos momentos de forma supletiva da polícia civil.  
Isto não significa um desperdício das polícias militares, mas a definição de funções mais adequadas e 
coerentes das suas verdadeiras atribuições.  
Quanto às Guardas Municipais, é evidente a necessidade de estender suas funções ao policiamento 
de trânsito e aplicação de multas de trânsito, considerando-se ser atividade de peculiar interesse do 
Município e da comunidade, que arca com todas as despesas com as sinalizações horizontal, vertical 
e semafórica e conservação das vias públicas em seu território.  
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28401 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MELLO REIS (PDS/MG) 
Texto:   
   PROJETO DE CONSTITUIÇÃO - SUBSTITUTIVO DO RELATOR  
EMENDA MODIFICATIVA  
O item III do art. 212 do Substitutivo passa  
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a ter a seguinte redação:  
"Art. 212. ............................ 
III - trinta por cento do produto da  
arrecadação do imposto do Estado sobre operações  
relativas à circulação de mercadoria e sobre  
prestações de serviços." 
Justificativa: 
A grande luta pela realização de uma efetiva Reforma Tributária precisa ser concretizada, 
principalmente com a destinação de recursos para que os municípios brasileiros, possam prestar os 
serviços básicos às suas populações. Houve um claro acréscimo de competências para os 
municípios e só mediante a destinação da correspondente parcela de recursos será possível aos 
mesmos desempenhar o seu papel, cumprindo suas novas e ampliadas responsabilidades.  
Parecer:   
   Propõe a emenda elevar a participação dos Municípios na arrecadação do ICMS.  
Entendemos que tal elevação quebraria o equilíbrio nas receitas tributárias que o projeto dividiu de 
forma adequada entre os três níveis de governo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28553 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o parágrafo 1o. do artigo 212 -  
Seção VI da Repartição das Receitas Tributárias. 
Justificativa: 
Embora possa parecer à primeira vista de grande relevância para o fortalecimento das finanças 
municipais, o dispositivo constante do § 1° do art. 212 pouco representará.  
Se isso não bastasse, a farta burocracia que terá de ser montada para se apurar o quantum 
arrecadado do chamado ICMS principalmente quando se tratar de empresa prestadora de serviços a 
consumidor final, por si só justificaria a eliminação do dispositivo constitucional acima enumerado.  
Longe se de imaginar que nos posicionamos contra os interesses municipalistas, pois fomos dos que 
primeiro as posicionaram em favor de maior participação dos Municípios na distribuição do bolo 
tributário.  
O nosso propósito aqui é, tão somente, desburocratizar a máquina arrecadadora. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda a supressão do parágrafo 1o. do artigo. 212, que estabelece para a prestação de 
serviços a consumidor final 50% do ICMS ao município produtor.  
Entendemos ser procedente a supressão ante as razões constantes da justificação.  
Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:28951 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Suprima-se do Art. 212 as expressões  
pertinentes ao ICM sobre prestação de serviços  
constantes dos seguintes tópicos:  
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do item III - "e sobre prestações de serviços".  
do § 2o., I - "e nas prestações de serviços." 
Justificativa: 
Proposta a extinção da incidência de ICM sobre a prestação de serviços por consequência, deve-se 
eliminar a referência a esta incidência quando se dispõe sobre a repartição das receitas. 
Parecer:   
   Visa a emenda modificar a redação de dispositivos constantes do artigo 212 do Substitutivo.  
A redação dos dispositivos é tecnicamente precisa com relação ao seu alcance, não merecendo a 
alteração proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28952 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Art. 212 - Pertencem aos Municípios:  
I - .......................................  
II - A totalidade do produto da arrecadação  
dos impostos da União sobre a propriedade  
territorial rural, relativamente aos imóveis  
rurais neles situados;  
III - .......................................  
IV - Cinquenta por cento do produto da  
arrecadação do imposto do Estado sobre a  
propriedade de veículos automotores licenciados em  
seus territórios. 
Justificativa: 
Os municípios não podem privar-se dos impostos gerados pelo uso do seu solo e não podem também 
ver reduzida a arrecadação dos automotores licenciados em seus territórios. 
Parecer:   
   Propõe a emenda alterar normas contidas no artigo 212 do Substitutivo.  
Entendemos que a distribuição de recursos aos Municípios está adequada dentro do Sistema 
Tributário proposto, não merecendo a alteração contida na emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29454 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MILTON REIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O item III do artigo 212 do Substitutivo do  
Relator Bernardo Cabral passa a ter a seguinte redação:  
Art. 212 ...................... 
III - Trinta por cento (30%) do produto da  
arrecadação do imposto do estado sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias e sobre  
prestações de serviços. 
Justificativa: 
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A grande luta pela realização de uma efetiva Reforma Tributária precisa ser concretizada, 
principalmente com a destinação de recursos para que os municípios brasileiros, possam prestar os 
serviços básicos às suas populações. Houve um claro acréscimo de competências para os 
municípios e só mediante a destinação da correspondente parcela de recursos será possível aos 
mesmos desempenhar o seu papel, cumprindo suas novas e ampliadas responsabilidades. 
Parecer:   
   Propõe a emenda elevar a participação dos Municípios na arrecadação do ICMS.  
Entendemos que tal elevação quebraria o equilíbrio nas receitas tributárias que o projeto dividiu de 
forma adequada entre os três níveis de governo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29927 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o parágrafo 1o., do artigo 212,  
remunerando-se o atual parágrafo 2o. para parágrafo único. 
Justificativa: 
O atual parágrafo 1º, do artigo 212, contrapõe-se às disposições do item III, do mesmo artigo, uma 
vez que se trata da participação dos Municípios no produto da arrecadação do imposto sobre 
mercadorias e serviços, e é impossível, a sua implementação, dissociar um do outro, os atuais ICM e 
ISS, quando eles formam um novo imposto e o produto de sua arrecadação é um só. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda a supressão do parágrafo 1o. do artigo 212, que estabelece para a prestação de 
serviços a consumidor final 50% do ICMS ao município produtor.  
Entendemos ser procedente a supressão ante as razões constantes da justificação.  
Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:30605 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA  
Modifica a Redação do item III do Art. 212,  
do item I do § 2o. e suprime seu parágrafo 1o.,  
como se segue:  
Art. 212 - ...................... 
III - Quarenta por cento do produto da  
arrecadação do imposto do estado sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias.  
§ 1o. - Suprima-se  
§ 2o -  ........................... 
I - Três quartos, no mínimo, na proporção do  
valor adicionado nas operações relativas à  
circulação de mercadorias, realizadas em seus territórios. 
Justificativa: 
Esta nossa emenda, tem dois objetivos básicos a saber: 

1) Aumentar a participação dos municípios no produto da arrecadação do imposto sobre 
operações relativas a circulação de mercadorias. 
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2) Compatibilizar o texto com outras propostas, por nós apresentadas, que transferem para os 
municípios a arrecadação do Imposto Sobre Serviços. 

Estas medidas são fundamentais para a viabilização financeira e administrativa dos municípios, pois 
com os níveis propostos pelo Projeto de Constituição da Comissão de sistematização de participação 
no “bolo” orçamentário e tributário da União, a situação de falência e abandono dos municípios nada 
ou pouco se alteraria. 
Parecer:   
   Propõe a emenda elevar a participação dos Municípios na arrecadação do ICMS.  
Entendemos que tal elevação quebraria o equilíbrio nas receitas tributárias que o projeto dividiu de 
forma adequada entre os três níveis de governo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30954 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o parágrafo 1o. do art. 212,  
transformando-se o atual parágrafo 2o em  
parágrafo único. 
Justificativa: 
O atual parágrafo 1º, do art. 212, contrapõe-se às disposições do item III, do mesmo artigo, uma vez 
que trata da participação dos Municípios no produto da arrecadação do imposto sobre mercadorias e 
serviços. 
Além disso, sua implementação será extremamente difícil, tendo em vista que os atuais ICM e ISS 
tornar-se-ão um novo imposto, sem distinção do que seja mercadorias ou serviço. 
Ora, exatamente em função de uma área cinzenta entre mercadorias e serviços, a nova Constituição 
busca a fusão daqueles dois impostos. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda a supressão do parágrafo 1o do artigo 212, que estabelece para a prestação de 
serviços a consumidor final 50% do ICMS ao município produtor.  
Entendemos ser procedente a supressão ante as razões constantes da justificação.  
Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:31224 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 212, parágrafo 1o.  
Suprima-se do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO:  
a) o § 1o. do artigo 212. 
Justificativa: 
A repartição da receita do imposto Estadual aos Municípios na forma do dispositivo no § 1º do artigo 
212 fatalmente provocará sérias dificuldades operacionais para sua execução. Como se sabe os fatos 
geradores são documentados através de documentos fiscais (notas fiscais), que muito embora 
possam identificar se o Serviço foi ou não prestado a consumir final, dificultam a apuração do imposto 
a pagar, pois em geral esse tributo é recolhido por períodos de forma globalizante das operações 
realizadas. Haveria necessidade de separação das operações, da documentação fiscal, da 
sistemática de apuração e das próprias guias de recolhimentos do imposto. A dificuldade torna-se, 
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ainda mais acentuada se analisarmos a sistemática de distribuição do arrecadado aos municípios, 
pois em outros casos de cobrança, que não oriunda de serviços prestados ao consumidor final, esse 
montante é repartido em dois critérios, ou seja, três quartos de proporção do valor adicionado nas 
prestações de serviços e um quarto de acordo com o que dispuser lei estadual. 
Diante da dificuldade operacional acima relatada, entendemos ser de todo viável que o § 1º seja 
abolido, pois, indiretamente pela sistemática de repartição prevista para o geral, os municípios não 
terão maiores prejuízos, pois sua participação será proporcional ao valor acrescido em seu território. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda a supressão do parágrafo 1o do artigo 212, que estabelece para a prestação de 
serviços a consumidor final 50% do ICMS ao município produtor.  
Entendemos ser procedente a supressão ante as razões constantes da justificação.  
Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:31586 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Eliminem-se os seguintes dispositivos do  
Sistema Tributário:  
Art. - 206 (inócuo); §§ 2o.  
(inócuo) e 3o, item I do artigo 207; §§ 2o.  
(inócuo). 3o, 4o, 5o. a 7o. (incompatíveis com o  
artigo 205) e 8o. do Art. 209; §§ 1o. (inócuo),  
3o. e 4o. do art. 210; § 2o. do art. 212; § 1o. do  
art. 213 (obvio); e § único do art. 216. 
Justificativa: 
Os dispositivos acima mencionados contêm regências próprias de lei complementar. É preciso zelar 
para que na futura Constituição não sejam incluídas disposições de conteúdo técnico, sujeito a outras 
conveniências no tempo. Alguns preceitos são inócuos no texto constitucional, formalmente 
contornáveis se o legislador o quiser. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda eliminar os artigos 206, 207, parágrafos 2o. e 3o., item I, 209, parágrafos 2o. a 
8o., 210, parágrafos 1o., 3o. e 4o., 212, parágrafo 2o., 213, parágrafo 1o., e 216, parágrafo único.  
Sua fundamentação e que "os dispositivos acima mencionados contem regências próprias de lei 
complementar" ou então, "são inócuos no texto constitucional, formalmente contornáveis se o 
legislador o quiser."  
É verdade que alguns desses dispositivos poderiam figurar em lei complementar. Mas se tal 
acontecesse a matéria poderia ser alterada mediante lei da mesma hierarquia, gerando incertezas em 
assuntos que devem ter disciplina definitiva, no interesse dos Estados, dos Municípios, da União e 
dos contribuintes.  
De outra parte, é evidente o exagero em considerar-se inócuos, por exemplo, a avaliação de 
incentivos, o princípio de universalidade do imposto de renda, a progressividade do IPTU.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31698 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o parágrafo 1o. do artigo 212,  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 114  

 

renumerando-se o atual parágrafo 2o para  
parágrafo único. 
Justificativa: 
O atual parágrafo 1º, do artigo 212, contrapõe-se às disposições do item III, do mesmo artigo, uma 
vez que se trata de participação dos Municípios no produto da arrecadação do imposto sobre 
mercadorias e serviços, e é impossível, a sua implementação, dissociar um ou outro, os atuais ICM e 
ISS, quando eles formam um novo imposto e o produto de sua arrecadação é um só. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda a supressão do parágrafo 1o. do artigo 212, que estabelece para a prestação de 
serviços a consumidor final 50% do ICMS ao município produtor.  
Entendemos ser procedente a supressão ante as razões constantes da justificação.  
Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:31870 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   No Substitutivo do Relator ao Projeto de  
Constituição elaborado pela Comissão de  
Sistematização, suprimam-se:  
"I - o § 2o. do artigo 212;  
II - as expressões "observados os critérios  
estabelecidos nos itens I e II do parágrafo 2o do  
artigo 212", no § 3o. do art. 213;  
III - o item I do art. 216. 
Justificativa: 
É justamente os Municípios onde ocorrem mais fatos geradores do imposto sobre operações relativas 
à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços que mais necessitam de recursos para 
atender aos serviços comunitários provocados pela sua elevada população. Consequentemente não 
tem sentido reduzir os recursos desses Municípios. 
Parecer:   
   Propõe a emenda suprimir o § 2o do artigo 212, expressões do § 3o do artigo 213 e o inciso I do 
artigo 216.  
Tais modificações quebrariam o equilíbrio que o projeto estabeleceu para a distribuição das receitas 
tributárias.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31871 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o do art. 212 do Substitutivo do  
Relator ao Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 212 - ........................... 
§ 2o. - As parcelas de receita pertencentes  
aos municípios, mencionadas no item III deste  
artigo, serão creditadas conforme os seguintes critérios:  
I - quatro quintos, no mínimo, na proporção  
do valor adicionado nas operações relativas à  
circulação de mercadorias e nas prestações de  
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serviços, realizadas em seus territórios;  
II - até um quinto, de acordo com o que  
dispuser lei estadual." 
Justificativa: 
É justamente os Municípios onde ocorrem mais fatos geradores do imposto sobre operações relativas 
à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços que mais necessitam de recursos para 
atender aos serviços comunitários provocados pela sua elevada população. Consequentemente não 
tem sentido reduzir os recursos desses Municípios. 
Parecer:   
   Visa a emenda modificar a redação de dispositivos constantes do artigo 212 do Substitutivo.  
A redação dos dispositivos é tecnicamente precisa com relação ao seu alcance, não merecendo a 
alteração proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32296 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Altera o art. 199, suprimindo o art. 212.  
"Art. 199. A União poderá instituir, além dos  
enumerados no artigo 207, outros impostos, desde  
que não tenham fato gerador ou base de cálculo  
próprios de impostos discriminados nesta Constituição.  
Parágrafo único. Imposto instituído com base  
neste artigo dependerá de lei aprovada por maioria  
absoluta de votos." 
Justificativa: 
A competência residual privativa para a instituição de novos impostos revelou-se notável conquista no 
sentido de prevenir conflitos de competência que o sistema anterior propiciava. 
É enganoso entender-se que a competência residual concorrente fortalece os Estados e o 
federalismo. A criatividade tributária é limitada. 
A reintrodução da competência residual concorrente significa permitir que os contribuintes fiquem 
sujeitos a duas imposições idênticas (da União e dos Estados) com prejuízo para a atividade 
econômica. Neste caso, poderá decorrer grande lapso de tempo até que o Judiciário declara em 
última instância, a plena coincidência dos dois impostos, o que dará lugar à prevalência do imposto 
instituído pela União. 
Propõe-se, portanto, que a competência residual continue sendo privativa da União, mantida a 
garantia de que ela só poderá ser exercitada mediante lei aprovada por maioria absoluta de votos. 
Parecer:   
   Propõe a emenda que a competência residual seja exclusiva da União.  
Entendemos que a competência residual deve ser exclusiva da União Federal tendo em vista a 
amplitude de sua ação e o Sistema Tributário ora proposto.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:32311 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Suprime a parte relativa ao ITR no item II do art. 212.  
Art. 212 - ...................... 
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II - cinquenta por cento do produto da  
arrecadação do imposto sobre a propriedade de  
veículos automotores licenciados em seus territórios. 
Justificativa: 
A supressão proposta decorre de outras duas emendas ao Substitutivo. 
A primeira devolve à União a competência para instituir e cobrar o imposto sobre a propriedade 
territorial rural. 
A segunda determina que o produto integral da arrecadação desse tributo seja entregue aos 
Municípios, relativamente aos imóveis neles situados. (Esta segunda emenda acrescenta um item IV 
ao art. 212). 
Parecer:   
   Pretende a emenda suprimir no artigo 212, inciso II, a parte relativa ao ITR.  
Entendemos que a redação constante do Substitutivo é clara, não devendo ser alterada, em razão do 
seu objetivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32322 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Acrescenta um item IV ao art. 212.  
Art. 212 .......................  
IV - cem por cento do produto da  
arrecadação do imposto da União sobre a  
propriedade territorial rural, relativamente aos  
imóveis neles situados. 
Justificativa: 
Esta proposta complementa outra emenda que transfere para a União a competência para cobrar o 
imposto sobre a propriedade territorial rural. 
Mantém-se, assim, a atual regra de distribuição do imposto sobre a propriedade territorial rural, que 
manda entregar aos Municípios o produto integral da arrecadação desse tributo. 
Parecer:   
   Propõe a emenda alterar normas contidas no artigo 212 do Substitutivo.  
Entendemos que a distribuição de recursos aos Municípios está adequada dentro do Sistema 
Tributário proposto, não merecendo a alteração contida na emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32337 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Item III do Art. 212  
O item III do Art. 212 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 212 - ..................... 
III - trinta por cento (30%) do produto da  
arrecadação do imposto do estado sobre operações  
relativas a circulação de mercadorias e sobre  
prestações de serviços. 
Justificativa: 
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A grande luta pela realização de uma efetiva Reforma Tributária precisa ser concretizada, 
principalmente com a destinação de recursos para que os municípios brasileiros, possam prestar os 
serviços básicos às suas populações. Houve um claro acréscimo de competências para os 
municípios e só mediante a destinação da correspondente parcela de recursos será possível aos 
mesmos desempenhar o seu papel, cumprindo suas novas e ampliadas responsabilidades. 
Parecer:   
   Propõe a emenda elevar a participação dos Municípios na arrecadação do ICMS.  
Entendemos que tal elevação quebraria o equilíbrio nas receitas tributárias que o projeto dividiu de 
forma adequada entre os três níveis de governo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32469 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS SANT'ANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Altera o art. 199, suprimindo o art. 212.  
"Art. 199. A União poderá instituir, além dos  
enumerados no art. 207, outros impostos, desde que  
não tenham fato gerador ou base de cálculo  
próprios de impostos discriminados nesta Constituição.  
Parágrafo único. Imposto instituído com base  
neste artigo dependerá de lei aprovada por maioria  
absoluta de votos." 
Justificativa: 
A competência residual privativa para a instituição de novos impostos revelou-se notável conquista no 
sentido de prevenir conflitos de competência que o sistema anterior propiciava. 
É enganoso entender-se que a competência residual concorrente fortalece os Estados e o 
federalismo. A criatividade tributária é limitada. 
A reintrodução da competência residual concorrente significa permitir que os contribuintes fiquem 
sujeitos a duas imposições idênticas (da União e dos Estados) com prejuízo para a atividade 
econômica. Neste caso, poderá decorrer grande lapso de tempo até que o Judiciário declara em 
última instância, a plena coincidência dos dois impostos, o que dará lugar à prevalência do imposto 
instituído pela União. 
Propõe-se, portanto, que a competência residual continue sendo privativa da União, mantida a 
garantia de que ela só poderá ser exercitada mediante lei aprovada por maioria absoluta de votos. 
Parecer:   
   Propõe a emenda que a competência residual seja exclusiva da União.  
Entendemos que a competência residual deve ser exclusiva da União Federal tendo em vista a 
amplitude de sua ação e o Sistema Tributário ora proposto.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:32493 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SERGIO NAYA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O item III do art. 212 do Substitutivo do  
Relator Bernardo Cabral passa a ter a seguinte redação:  
Art. 212 - ....................... 
III - Trinta por cento (30%) do produto da  
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arrecadação do imposto do Estado sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias e sobre  
prestações de serviços. 
Justificativa: 
A grande luta pela realização de uma efetiva Reforma Tributária precisa ser concretizada, 
principalmente com a destinação de recursos para que os municípios brasileiros, possam prestar os 
serviços básicos às suas populações. Houve um claro acréscimo de competência para os municípios 
e só mediante a destinação da correspondente parcela de recursos será possível aos mesmos 
desempenhar o seu papel, cumprindo suas novas e ampliadas responsabilidades. 
Parecer:   
   Propõe a emenda elevar a participação dos Municípios na arrecadação do ICMS.  
Entendemos que tal elevação quebraria o equilíbrio nas receitas tributárias que o projeto dividiu de 
forma adequada entre os três níveis de governo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32576 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao Capítulo I do Título VII do  
Substitutivo ao Projeto de Constituição, elaborado  
pelo Relator da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
Capítulo I  
Do Sistema Tributário Nacional  
Seção I  
[...] 
SEÇÃO VI  
Da Repartição das Receitas Tributárias  
[...] 
Art. 212. Pertencem aos Municípios:  
I - o produto da arrecadação do imposto da  
União sobre renda e proventos de qualquer  
natureza, incidente na fonte sobre rendimentos  
pagos, a qualquer título, por eles, suas  
autarquias e pelas fundações que instituírem e  
mantiverem;  
II - cinquenta por cento do produto da  
arrecadação dos impostos do Estado sobre a  
propriedade territorial rural, relativamente aos  
imóveis neles situados, e sobre a propriedade de  
veículos automotores licenciados em seus territórios;  
III - vinte e cinco por cento do produto da  
arrecadação do imposto do Estado sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias e sobre  
prestação de serviços.  
§ 1o. O disposto no item III não se aplica à  
prestação de serviços a consumidor final,  
pertencendo, nesses casos, ao Município onde  
ocorrer o fato gerador, cinquenta por cento do  
valor pago.  
§ 2o. As parcelas de receita pertencentes aos  
Municípios, mencionadas no item III deste artigo,  
serão creditadas conforme os seguintes critérios:  
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I - três quartos, no mínimo, na proporção do  
valor adicionado nas operações relativas a  
circulação de mercadorias e na prestações de  
serviços, realizadas em seus territórios;  
II - até um quarto, de acordo com o que  
dispuser lei estadual.  
[...] 
Justificativa: 
O Capítulo dedicado ao Sistema Tributário Nacional do Substitutivo ao Projeto de Constituição está 
elaborado dentro da melhor técnica, seja sob o aspecto jurídico-formal, seja em razão das soluções 
substantivas adotadas. 
Depois de ouvir técnicos especializados, do setor público e do setor privado, pareceu-me conveniente 
sugerir pequenos e rápidos aperfeiçoamentos, que me parecem devem ser adotados. 
Parecer:   
   A presente Emenda consiste em dar nova redação a todo o Capítulo I do Título VII do Substitutivo 
ao Projeto de Constituição, com o objetivo de sugerir pequenos e rápidos aperfeiçoamentos.  
Examinando-a, observamos que contém várias normas e sugestões que efetivamente contribuem 
para o aperfeiçoamento do Projeto de Constituição, podendo-se citar, entre outras, as dos itens II e III 
e § 2o. do art. 195; do art. 200; do item I e do § 3o. do art. 203; do item I do § 3o. do art. 207; do item 
IV do § 11 do art. 209 e do § 2o. do art. 213.  
Por outro lado, tendo em vista o resultado de negociações e acordos efetuados com várias lideranças 
e membros da Comissão de Sistematização, não podem ser admitidas as inovações que a Emenda 
contém em seus artigos 197, item III, "caput", 209, §§ 1o e 6o, 213, item I, alínea "c" e 217.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:33202 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   - Alterar o Item III do Artigo 212, para 27%  
e Suprimir o Parágrafo 1o. 
Justificativa: 
A alteração objetiva melhor descentralizar as receitas. 
A supressão objetiva tornar o texto coerente com outra emenda apresentada que devolve o I.S.S. aos 
Municípios. 
Parecer:   
   Propõe a emenda elevar a participação dos Municípios na arrecadação do ICMS.  
Entendemos que tal elevação quebraria o equilíbrio nas receitas tributárias que o projeto dividiu de 
forma adequada entre os três níveis de governo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33482 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substituam-se os incisos I e II do § 2o. do  
Art. 212 do Projeto de Constituição pelos  
seguintes incisos:  
"I - cinquenta por cento, no mínimo, na proporção  
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de suas populações;  
II - um terço, no mínimo, na proporção do  
valor adicionado nas operações relativas à  
circulação de mercadorias e nas prestações de  
serviços, realizados em seus territórios.  
III - o restante, de acordo com o que  
dispuser lei estadual". 
Justificativa: 
A emenda busca garantir uma participação mais justa aos chamados “municípios-dormitórios”, que 
suportam grandes populações sem abrigarem atividade econômica equivalente. 
Parecer:   
   Visa a emenda modificar a redação de dispositivos constantes do artigo 212 do Substitutivo.  
A redação dos dispositivos é tecnicamente precisa com relação ao seu alcance, não merecendo a 
alteração proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33754 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADEMIR ANDRADE (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Art. 212 - Pertencem aos Municípios  
III - trinta por cento do produto da  
arrecadação do imposto do Estado sobre operações  
relativas à circulação de mercadoria e sobre  
prestação de serviços. 
Justificativa: 
A responsabilidade maior junto às populações cabe sempre aos administradores municipais. Quanto 
mais recursos houver, mais independência eles terão de definir prioridades, o que também será um 
estimulo à participação política do próprio povo. 
Parecer:   
   Propõe a emenda elevar a participação dos Municípios na arrecadação do ICMS.  
Entendemos que tal elevação quebraria o equilíbrio nas receitas tributárias que o projeto dividiu de 
forma adequada entre os três níveis de governo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34001 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do artigo  
23 do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título VII a seguinte  
redação, procedendo-se às alterações que se  
fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator:  
"Título VII  
Da Tributação e do Orçamento  
Capítulo I  
Do Sistema Tributário Nacional  
Seção I  
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[...] 
Seção VI  
Da Repartição das Receitas Tributárias  
Art. 211 - Pertence aos Estados e ao  
Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto  
da União sobre renda e proventos de qualquer  
natureza, incidente na fonte sobre rendimentos  
pagos, a qualquer título, por eles, suas  
autarquias e pelas fundações que instituírem e  
mantiverem.  
Art. 212 - Pertencem aos Municípios:  
I - o produto da arrecadação do imposto da  
União sobre renda e proventos de qualquer natureza,  
incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a  
qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas  
fundações que instituírem e mantiverem;  
II - cinquenta por cento do produto da  
arrecadação dos impostos do Estado sobre a  
propriedade territorial rural, relativamente aos  
imóveis neles situados, e sobre a propriedade de  
veículos automotores licenciados em seus territórios;  
III - vinte e cinco por cento do produto da  
arrecadação do imposto do Estado sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias e sobre  
prestação de serviços.  
§ 1o - O disposto no item III não se aplica à  
prestação de serviços a consumidor final,  
pertencendo, nesses casos, ao Município onde  
ocorrer o fato gerador, cinquenta por cento do  
valor pago.  
§ 2o - As parcelas da receita pertencentes  
aos Municípios, mencionadas no item III deste  
artigo, serão creditados conforme os seguintes  
critérios:  
I - três quartos, no mínimo, na proporção do  
valor adicionado nas operações relativas à  
circulação de mercadorias e na prestação de  
serviços, realizadas em seus territórios;  
II - até um quarto, de acordo com o que  
dispuser lei estadual.  
[...] 
Justificativa: 
As alterações e a redação ora propostas, de dispositivos correlatos, contemplam os aspectos de 
mérito do tema, as aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus 
signatários e a sistematização adequada à técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos 
efetuados, tendo em vista o Substitutivo do ilustre Relator. 
Parecer:   
   A presente Emenda tem por objetivo dar nova redação ao Título VII do Substitutivo ao Projeto de 
Constituição.  
O exame da Emenda, na parte relativa à Seção II, "Dos Orçamentos", e da respectiva justificação 
apresentadas pelos nobres Constituintes, levam-nos a concluir que as alterações propostas 
contribuem para o aperfeiçoamento do Projeto tornando-o mais completo, preciso e consistente.  
Quanto ao Sistema Tributário, a Emenda reproduz grande parte do Substitutivo e também traz 
inovações que devem ser atendidas, porque contribuem para o aperfeiçoamento do mesmo (caso dos 
artigos 200, 202, II, V, 203, I, § 3o., 207, § 3o., I, 209, III, §§ 2o., 3o., 4o., 9o., I, § 10, 213, § 1o. 
e 2o.)  
Entretanto, não achamos conveniente o aproveitamento das contribuições contidas nos artigos 209, § 
9o., item II, alínea "a" e 213, item I, alínea "c", tendo em vista a linha geral do Substitutivo e o 
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resultado de negociações já firmadas.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:34107 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 212, inciso III  
Título VII  
Da Tributação e do Orçamento  
Capítulo I  
Do Sistema Tributário Nacional  
Seção VI  
Da Repartição das Receitas Tributárias  
O inciso III do art. 212 do Substitutivo do  
Relator passa a ter a seguinte redação:  
Art. 212 - ..................................  
..................................................  
III - trinta por cento do produto da  
arrecadação do imposto do Estado sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias. 
Justificativa: 
Tem sido uma luta permanente dos Municípios Brasileiros uma reforma tributária que lhes dê receitas 
compatíveis com suas necessidades. 
Daí porque a presente emenda, reivindicando o aumento de 25%, estabelecido no Substitutivo do 
Relator, para 30% na participação dos Municípios no Imposto sobre Circulação de Mercadorias – 
ICM. 
Parecer:   
   Propõe a emenda elevar a participação dos Municípios na arrecadação do ICMS.  
Entendemos que tal elevação quebraria o equilíbrio nas receitas tributárias que o projeto dividiu de 
forma adequada entre os três níveis de governo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34467 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 212, item I e § 1o., do  
Substitutivo, a seguinte redação:  
"Art. 212 - Pertencem aos Municípios:  
I - o produto da arrecadação do imposto da  
União sobre renda e proventos de qualquer  
natureza, incidente na fonte sobre rendimentos  
pagos ou creditados, a qualquer título, por eles,  
suas autarquias e pelas fundações que instituírem  
ou mantiverem;  
II - ................................ 
III - ............................... 
§ 1o. - O disposto no item III não se aplica  
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às prestações de serviços ao consumidor final,  
pertencendo, nesses casos, ao Município onde  
ocorrer o respectivo fato gerador, cinquenta por  
cento do valor arrecadado". 
Justificativa: 
Trata-se de aperfeiçoar a redação desses dispositivos correlatos. No item I do art. 212, além de se 
acrescentar a expressão “ou creditados” após “rendimentos pagos” – porque tanto o pagamento 
quanto o crédito ensejam a retenção na fonte -, corrigiu-se a concordância das duas últimas formas 
verbais com seus sujeitos. Já no § 1º do mesmo artigo, substituiu-se a expressão final “valor pago” 
por “valor arrecadado”, que é melhor, no caso. 
Parecer:   
   Quer a emenda alterar a redação do artigo 212 do Substitutivo.  
Entendemos que deve ser mantida a redação proposta que é bem precisa e alcança os objetivos 
colimados.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34579 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO  
DE SISTEMATIZAÇÃO  
No art. 211 e no art. 212, I, onde se lê:  
"e pelas fundações que instituir ou  
mantiver", Leia-se:  
"e suas fundações". 
Justificativa: 
Há, nos dois dispositivos citados, um evidente lapso de linguagem. O sujeito da oração: “que instituir 
ou mantiver”, está no plural (sujeito implícito): Estados e Distrito Federal, no primeiro caso (art. 211) e 
Municípios, no segundo (art. 212, I). Assim, os dois verbos deveriam estar também no plural: 
“instituírem ou mantiverem”. Como está redigida a frase, parece que os vernos se referem à União, 
isto é, às funções que a União instituir ou mantiver, o que não faz sentido. 
No entanto, há uma fórmula mais concisa para exprimir o pensamento do legislador. Em vez de 
“fundações que instituir ou mantiver”, diga-se simplesmente, “suas fundações”, como está dito “suas 
autarquias”, para significar as fundações dos Estados e do Distrito Federal ou as dos Municípios. 
Parecer:   
   Quer a emenda alterar a redação dos artigos 211 e 212.  
Entendemos que a expressão "e pelas fundações que instituir ou mantiver" deixa bem claro o alcance 
do dispositivo, que deve ser mantido.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34988 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
1) Suprima-se do item III do art. 209 a  
expressão "e sobre prestação de serviços"  
2) Inclua-se no art. 210:  
3) Substitua-se no item III do art. 212 a  
expressão "vinte e cinco" por "vinte".  
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4) Corrija-se no texto as remissões ao  
imposto sobre circulação de mercadorias  
suprimindo-.se a prestação de serviços. 
Justificativa: 
A presente emenda objetiva restabelecer a competência municipal para cobrança do imposto sobre 
serviços. 
Parecer:   
   A emenda sob exame quer preservar na competência dos Municípios o imposto sobre serviços, 
suprimindo a incidência correspondente no imposto sobre circulação de mercadorias, mantido para os 
Estados.  
Certamente numerosos Municípios serão muito prejudicados com a perda do ISS. Procede também a 
afirmação de que a prestação de serviços constitui em inúmeros casos segmento totalmente diferente 
da circulação de mercadorias. De resto, a absorção do ISS pelo ICM alterará sistema já implantado 
que se tem algumas espécies de operações nebulosas, poderia ser aperfeiçoado. Pode ser temerário 
mudar isso.  
A decisão é essencialmente política, na qual poderiam ser ouvidos os Municípios, que são os entes 
mais afetados.  
A Comissão de Sistematização está deixando com os Municípios a tributação dos serviços em geral e 
com os Estados a tributação dos serviços de transporte extramunicipais e de comunicação. 
   
   EMENDA:35000 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Art. 212  
Suprima-se o item I. 
Justificativa: 
O dispositivo repete, ipsis literis, o art. 211, onde, acertadamente, deve estar o estabelecido. 
Parecer:   
   Pretende a emenda suprimir o inciso I do artigo 212 do substitutivo.  
O artigo 211 se refere apenas a Estados e Distrito Federal.  
Somos contrários a supressão proposta.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:00188 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO ASSAD (PFL/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se, ao art. 187 do Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização, o  
seguinte § 2o., renumerando-se o atual parágrafo  
único para § 1o:  
"Art. 187. ......................... 
§ 2o. Nas regiões produtoras de café, trinta  
por cento do valor das parcelas destinadas aos  
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seus Municípios na forma do parágrafo anterior  
serão retidas e imediatamente aplicadas no  
estímulo e em projetos de infraestrutura,  
financiamento da produção e desenvolvimento em  
geral, da cafeicultura." 
Justificativa: 
A posição de liderança do Brasil no cenário mundial, no que tange à produção do café, e a 
importância desse produto na geração das divisas necessárias ao desenvolvimento do País tornam 
imperioso que se dê a atenção especial às regiões produtoras de café. 
Mais de trinta por cento da produção mundial de café e mais de sessenta por cento da sua produção 
na América do Sul provêm do Brasil, destacando-se, especialmente, o desempenho de Minas Gerais, 
São Paulo, Paraná, Espírito Santo e Bahia. 
As regiões produtoras de café deveriam ser claramente delimitadas, a fim de que parte dos recursos 
provenientes da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à circulação de Mercadorias 
destinada aos seus Municípios seja especificamente aplicada em projetos integrados de implantação 
da infraestrutura necessária e no financiamento da produção e do desenvolvimento da cafeicultura. 
A medida proposta contribuiria de forma decisiva para assegurar a liderança do País, no mercado 
internacional do café, assim como para incrementar qualitativa e quantitativamente a sua produção, o 
ser armazenamento e a melhoria da qualidade do produto, 
Pelo exposto, contamos coma acolhida dos eminentes Pares. 
Parecer:   
   A presente Emenda, do ilustre Constituinte MÁRIO ASSAD, propõe a inclusão de novo parágrafo, 
que seria o 2o.,ao artigo 187, estabelecendo que nas regiões produtoras de café, 30% do valor das 
parcelas do ICMSTC a eles destinadas serão retidas e imediatamente aplicadas no estímulo e em 
projetos de infraestrutura, financiamento da produção e desenvolvimento em geral, da cafeicultura.  
O autor destaca a posição de liderança do Brasil no cenário mundial, no que tange à produção do 
café, ressaltando que a medida contribuiria de forma decisiva para assegurar essa liderança, "assim 
como para incrementar qualitativa e quantitativamente a sua produção, o seu armazenamento e 
a melhoria da qualidade da produção".  
Os financistas são unânimes em condenar a vinculação de receitas tributárias a despesas 
específicas. Por isso, no texto do Projeto em anexo, se procurou evitar vinculações, ou, quando isso 
não foi possível, restringi-las a casos considera dos de grande prioridade para o País, como são o 
ensino e o subdesenvolvimento regional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00317 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: 187  
Acrescente-se mais um item ao Art. 187 com a  
seguinte redação:  
V - cinquenta por cento das arrecadações  
feitas no território do município, deduzidos os  
prêmios e demais encargos, com a exploração de  
jogos na loteria federal, estadual, loto, loteria  
esportiva e outros que forem regulamentados. 
Justificativa: 
Os municípios brasileiros continuam enfrentando sérios problemas financeiros por falta de recursos. 
Para agravar o quadro de penúria em que muitos se encontram, veem vultosas somas serem todas 
as semanas canalizadas para as esferas federal e estadual através das loterias, sendo que as que 
mais influenciam a população são a Esportiva e a Loto, representando uma verdadeira sangria para 
os municípios. 
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Entendemos que o primeiro passo para as justas reivindicações municipais seria o retorno de pelo 
menos 50% da arrecadação feita no município, deduzidas as despesas. 
Parecer:   
   A Emenda em referência acrescenta item ao artigo 187do Projeto, determinando que "cinquenta por 
cento das arrecadações feitas no território do Município, deduzidos os prêmios e demais encargos, 
com a exploração de jogos na loteria federal, estadual, loto, loteria esportiva e outros que 
forem regulamentados" pertencerão aos Municípios, com a justificativa de que a sangria de recursos 
através das diversas modalidades de jogos mencionados agrava o quadro de penúria em que muitos 
Municípios se encontram, impondo-se o retorno de pelo menos 50% das quantias arrecadadas, 
deduzidas as despesas.  
A matéria proposta é estranha ao sistema tributário, não merecendo nele figurar, ainda mais em nível 
Constitucional.  
A destinação dos recursos das loterias e concursos de prognósticos é regida por lei ordinária, que 
pode ser a qualquer tempo alterada, se assim o entender o legislador comum.  
O soerguimento das finanças Municipais foi objeto de vários dispositivos do sistema tributário incluído 
no Projeto em discussão, além de outros em seus vários Títulos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00341 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   "Concede aos Municípios percentagem do  
imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores."  
Acrescentem-se ao art. 184, § 13, e ao art.  
187, § 2o., passando o atual parágrafo único a   
§ 1o., com as seguintes redações:  
"Art. 184. ..................................  
............................................  
§ 13. Do produto de que trata o inciso III  
cinquenta por cento pertencerão aos Estados e  
cinquenta por cento ao Município onde houver sido  
licenciado o veículo automotor; a parcela  
pertencente ao Estado será por este diretamente  
depositado em conta vinculada ao respectivo  
Departamento de Estradas de Rodagem."  
............................................  
"Art. 187. ..................................  
............................................  
§ 1o. ......................................  
............................................  
§ 2o. A parcela da receita pertencente aos  
Municípios, mencionada no inciso III, deste  
artigo, será creditada em conta especial, aberta  
em estabelecimento oficial de crédito, na forma e  
nos prazos estabelecidos em lei federal." 
Justificativa: 
A Emenda Constitucional nº 27, de 18 de novembro de 1985, ao instituir o Imposto sobre a 
propriedade de veículos Automotores deixou de explicar a obrigatoriedade de os estados aplicarem 
os recursos decorrentes da arrecadação do novo tributo, na parte que lhes pertence, no mesmo setor 
antes financiado pela receita de Taxa Rodoviária Única. Assim, enquanto a parcela estadual da TRU 
se destinava a custear os investimentos na área dos transportes rodoviárias estaduais, o imposto que 
lhe tomou o lugar deixou de ter destinação especifica. 
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O fato assinalado vem ocasionando sensível dano ao setor rodoviário do Estado que, abruptamente, 
deixou de receber os necessários recursos financeiros, com graves consequências para o próprio 
desenvolvimento dos Estados, tendo em vista um eficaz sistema de transporte ser condição 
fundamental para o satisfatório desempenho da economia regional e local. 
Vale lembrar de haver sido reiteradamente explicitado pelas autoridades federais o intuito de vir o 
novo tributo a dar continuidade à função antes desempenhada pela aludida taxa. Tal, contudo, não 
vem ocorrendo, ante a omissão do legislador, que deixou de vincular a aplicação dessa receita à área 
antes financiada com recursos da arrecadação da Taxa Rodoviária Única. 
É, portanto, o propósito desta sugestão, assegurar a canalização dos recursos do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores ao setor rodoviário dos Estados, corrigindo-se, assim, a lacuna 
apontada. 
Ante o exposto, temos plena convicção da ampla acolhida que há de ser dada a esta Proposta pelos 
ilustres pares Constituintes. 
Parecer:   
   Propõe, a presente Emenda, do nobre Constituinte TELMO KIRST, acréscimo de § 13 ao artigo 
184, atribuindo aos Municípios 50% do produto da arrecadação do imposto estadual sobre a 
propriedade de veículos automotores; estabelecendo que a parcela pertencente ao Estado será por 
este diretamente depositada em conta vinculada ao respectivo Departamento de Estradas de 
Rodagem; e novo parágrafo, que seria o 2o., ao artigo 187, disciplinando o crédito dessa parcela.  
Alega que o IPVA deixou de custear os investimentos na área dos transportes rodoviários estaduais, 
como o fazia a antiga TRU, em detrimento do setor rodoviário do Estado, "que, abruptamente, deixou 
de receber os necessários recursos financeiros, com graves consequências para o próprio 
desenvolvimento dos Estados".  
Os especialistas em finanças públicas são unânimes em condenar a vinculação de receitas tributárias 
a órgãos, fundos ou despesas. Por isso, no texto do Projeto em exame, se procurou evitar 
vinculações, ou, quando isso não foi possível, restringi-las a casos considerados de grande prioridade 
para o País, como são o ensino e o subdesenvolvimento regional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00946 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   O inciso IV do Art. 187 do Projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 187 - ......................... 
Inciso IV - Vinte e cinco por cento do  
produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre  
Operações relativas a Circulação de Mercadorias e  
sobre Prestações de Serviços de Transportes  
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação e  
ainda, o Adicional sobre Imposto de Renda previsto  
no § 1o. do Artigo 184. 
Justificativa: 
Temos que buscar sempre que possível o fortalecimento dos nossos Municípios. 
Nada mais justo do que transferir parte do adicional sobre Imposto de Renda que venha a ser 
cobrado pelos Estados, para os Municípios. 
Parecer:   
   Objetiva a Emenda dar nova redação ao Inciso IV do art. 187, a fim de que sejam atribuídos os 
Municípios 25% do produto da arrecadação do adicional sobre o imposto de renda previsto no par. do 
art. 184.  
A estruturação da repartição das receitas tributárias foi efetuada de forma a dotar equanimemente os 
Estados e Municípios dos recursos indispensáveis ao desempenho de suas funções.  
Em razão desse critério, qualquer alteração na partilha das referidas receitas viria desarrumar as 
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diretrizes e os parâmetros em que ela se fundamentou.  
Em face do exposto, e não obstante os motivos invocados na justificação da Emenda, manifestamo-
nos pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:01383 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   O parágrafo único, I e II, do art. 187 passa  
a ter a seguinte redação:  
"Art. 187. ........................... 
Parágrafo único - As parcelas de receita  
pertencentes aos Municípios, mencionadas no inciso  
IV deste artigo, serão creditadas de acordo com o  
que dispuser a Constituição Estadual.' 
Justificativa: 
A história das transferências tributárias foi sempre marcada por uma tendência francamente 
concentradora, em virtude da adoção de critérios relacionados com produção, consumo, renda, valor 
agregado etc. 
De fato, em termos inter-regionais, causa espécie saber que as transferências federais para o 
Nordeste correspondem à terça parte do montante transferido para a região Sudeste, nada obstante o 
persistente e lamentável quadro das disparidades inter-regionais de renda. 
Com respeito às transferências do ICM para os Municípios, até a promulgação da Emenda 
Constitucional nº 17, de 02 de dezembro de 1980, o critério adotado era exclusivamente o valor 
agregado apurado em cada Município, salvo se os prefeitos, por unanimidade, decidissem de forma 
diversa. Essa regra introduzia profundas distorções, especialmente no caso dos Municípios que 
abrigavam trabalhadores que prestavam serviços em empresas localizadas fora dos seus limites 
territoriais. Gerava-se, assim, um contraste entre as responsabilidades de o Município oferecer 
serviços básicos a uma população que concorria, à vista do vigente critério de partilha, para elevar as 
transferências de ICM no vizinho Município. 
A Emenda Constitucional nº 17/80 atenuou essa distorção, porquanto permitiu que até um quarto das 
transferências de ICM fosse efetivado de conformidade com o que dispuser a lei estadual. 
Representou tal medida um avanço em relação à situação anterior, não apenas porque eliminou 
parcialmente o princípio monolítico – e desarrazoado do valor agregado, mas sobretudo porque 
transferiu para as Assembleias Legislativas a responsabilidade de definir matéria cuja repercussão se 
cinge estritamente aos limites de cada Estado. 
O projeto constitucional, aprovado pela Comissão de Sistematização, reproduz, em relação ao novo 
imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e à prestação de serviços, o atual 
critério adotado para transferências do ICM. 
Pretende esta Emenda eliminar definitivamente as restrições relativas à partilha do novo imposto, 
estabelecendo que o critério de rateio será fixado na Constituição Estadual. Trata-se de preceito que 
toma em consideração as especificidades de cada Estado, elidindo-se as falsas generalizações que 
em nada aproveitam à construção do federalismo brasileiro. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda nova redação para o parágrafo único do artigo 187, estabelecendo que as 
parcelas referidas no seu inciso IV serão creditadas de acordo com o que dispuser a Constituição 
Estadual.  
Entendemos que o critério adotado no Projeto de Constituição deve ser mantido, não obstante os 
argumentos apresentados na justificação da Emenda.  
Trata-se de critério já sedimentado e que se aperfeiçoou com a Emenda Constitucional no. 17/80, ao 
excepcionar o princípio do valor adicionado, o qual deve prevalecer na distribuição do ICMS aos 
municípios, por ser inerente à natureza desse tributo.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:01617 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva/Aditiva  
No Projeto de Constituição (A),  
o art. 187-item IV passa a ter a seguinte redação:  
IV - Vinte e cinco por cento do produto da  
arrecadação do imposto do Estado sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias e sobre  
prestação de serviços de transporte interestadual  
e intermunicipal e de comunicação, exceto o  
produto desse imposto incidente nas operações de  
vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos.  
Acrescente-se ao art. 187 o seguinte item:  
art. 187- .........................  
V-cinquenta por cento do produto da  
arrecadação do imposto de que trata o art. 184-  
item II, relativo a vendas a varejo de  
combustíveis líquidos e gasosos. 
Justificativa: 
Esta mudança é necessária para distribuir o produto do ICMS incidente sobre combustíveis líquidos e 
gasosos de forma mais favorável (50%/50%) aos Municípios do que o restante do ICMS (75%/25%). 
Isso evita a existência paralela ao ICMS do imposto sobre vendas e varejo de combustíveis líquidos e 
gasosos (art. 185, item III), o qual propomos suprimir em outra emenda. Assim, passaremos a ter 
apenas um imposto nessas vendas, evitando a condenável bitributação.  
Parecer:   
   A emenda tem por objetivo alterar a redação do inciso IV do art. 187, que dispõe sobre a parcela do 
ICMS pertencente aos Municípios, bem como acrescentar ao mesmo artigo um novo inciso em que 
se preceitua que pertencerão aos Municípios 50% do produto da arrecadação do imposto a que se 
refere o art. 184, inciso II, cuja supressão foi proposta em outra Emenda pelo mesmo autor desta.  
Trata-se de modificações que, não obstante as ponderações expendidas, viriam desarrumar o 
esquema proposto para o Sistema Tributário, relativamente à repartição das receitas.  
Ademais, não nos parece que a alteração sugerida traria mais vantagens aos Municípios que a 
adotada no Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01745 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEM MEDINA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Procedem-se as seguintes modificações no  
Projeto de Constituição (A) da Comissão de Sistematização:  
I - acrescente-se ao art. 1823 o inciso VIII,  
com a seguinte redação:  
"VIII - metais nobres e pedras preciosas."  
II - acrescente-se ao art. 182 um parágrafo  
com a seguinte redação:  
"§ O imposto de que trata o inciso VIII  
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incidirá uma única vez sobre as operações de  
extração, circulação ou consumo de metais nobres e  
pedras preciosas, excluída a incidência sobre elas  
de outros tributos."  
III - acrescente-se ao art. 186 o inciso III,  
com a seguinte redação:  
"III - sessenta por cento do produto de  
arrecadação do imposto de que trata o inciso VIII  
do art. 182."  
IV - acrescente-se ao art. 187 um inciso com  
a seguinte redação.  
"X - trinta por cento do produto da  
arrecadação do imposto de que trata o inciso VIII  
do art. 182." 
Justificativa: 
O projeto de Constituição, ora em exame pela Assembleia Nacional Constituinte, elimina o imposto 
único sobre minerais do País, dentro do contexto de descentralizar recursos e aperfeiçoar a técnica 
fiscal. 
Embora correta a diretriz, deve ser ressalvada a competência da União para instituir imposto sobre 
metais nobres e pedras preciosas, face a necessidade de manter uma política fiscal uniforme e 
consistente, capaz de apoiar nacionalmente a produção daqueles minerais e de assegurar ao setor 
público a receita tributária que dele se pode esperar. Sendo produtos de fácil transporte e 
elevadíssimo valor, o tratamento fiscal, inadequado poderá ensejar evasão fiscal incontrolável ou 
desestimulo à sua produção, com sérios prejuízos para o País, naturalmente vocacionado para o 
setor. 
A instituição do imposto sobre metais nobres e pedras preciosas não afetara a diretriz voltada para o 
fortalecimento financeiro de Estados e Municípios, já que noventa por cento dos recursos 
arrecadados serão destinados a essas entidades. 
Essas as razões que justificam a atribuição a União de um imposto especifico sobre metais nobres e 
pedras preciosas, de incidência única e exclusiva. 
Parecer:   
   Quer a Emenda criar na competência da União o Imposto sobre metais nobres e pedras preciosas, 
prevendo sua incidência uma única vez e a distribuição do produto de sua arrecadação.  
Assim, 60% (sessenta por cento ) para os estados e Distrito Federal e 30% (trinta por cento ) para os  
municípios, fortalecendo os recursos financeiros a eles alocados.  
É justificada a criação do tributo tendo presente as consideráveis riquezas minerais do País e sua 
racional exploração.  
Pela aprovação, com a redação da Emenda coletiva já acolhida. 
   
   EMENDA:01989 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda: Modificativa  
Dispositivo emendado: Artigo 287, item IV:  
Dê-se a seguinte redação ao artigo 187, item  
IV do Projeto de Constituição (A):  
Artigo 187 - Pertencem aos Municípios:  
IV - Trinta por cento do produto da  
arrecadação do imposto do Estado sobre operações  
relativas à circulação de mercadorias e sobre  
prestação de serviços de transporte interestadual  
e intermunicipal e de comunicação. 
Justificativa: 
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O novo sistema tributário resultou excessivamente estadualista, sendo que, na discriminação de 
competências, o município é a esfera de governo que mais teve acentuadas os seus encargos. Dessa 
forma, justifica-se elevar a sua participação nos tributos, de maneira a assegurar a prestação dos 
serviços que lhe estão atribuídos, especialmente educação e saúde. 
Parecer:   
   Propõe, o Constituinte Deputado WALDECK ORNELAS, modificação no teor do inciso IV, do artigo 
187, no sentido de elevar de 25% para 30% a participação dos Municípios no produto da arrecadação 
do ICMSTC.  
Para o ilustre Constituinte, "o novo sistema tributário resultou excessivamente estadualista, sendo 
que, na discriminação de competências, o município é a esfera de Governo que mais teve 
acentuados os seus encargos".  
No seu conjunto, o sistema tributário construído no Projeto, de inspiração descentralizadora, prevê 
uma melhor distribuição de competências e de receitas, inclusive para corresponder às necessidades 
decorrentes da descentralização de encargos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02042 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – TÍTULO VI 
Dê-se ao Título VI do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO VI 
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO  
CAPÍTULO I 
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL  
SEÇÃO I  
[...] 
SEÇÃO VI 
DA REPARTIÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS 
[...] 
Art. 187. Pertencem aos Municípios: 
I – o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, 
incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas 
fundações que instituírem e mantiverem; 
II – cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade 
territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados; 
III – cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de 
veículos automotores licenciados em seus territórios. 
IV – vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de comunicação e de transporte 
interestadual e intermunicipal.  
V – trinta por cento do produto da arrecadação do imposto de que trata o inciso VIII do artigo 182. 
Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas no inciso IV deste 
artigo, serão creditadas conforme os seguintes critérios: 
I – três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de 
mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios. 
II – até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual.  
[...] 

Assinaturas  

1. Gilson Machado  2. Luiz Marques 3. Orlando Bezerra  
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4. Furtado Leite 

5. Roberto Torres  

6. Arnaldo Faria de Sá 

7. Sólon Borges dos Reis 

8. Ézio Ferreira  

9. Sadie Hauache  

10. José Sutra 

11. Carrel Benevides  

12. Joaquim Sucena 

13. José Tinoco  

14. Siqueira Campos 

15. Aluizio Campos 

16. Eunice Michiles 

17. Samir Achôa  

18. Maurício Nasser 

19. Mauro Sampaio  

20. Stelio Dias 

21. Airton Cordeiro  

22. José Camargo 

23. Mattos Leão 

24. João Castelo 

25. Guilherme Palmeira 

26. Carlos Chiarelli 

27. Ismael Wanderley 

28. Antonio Câmara  

29. Henrique Eduardo 

Alves 

30. Francisco Dornelles  

31. Simão Sessim 

32. Expedito Machad,O 

33. Manoel Viana  

34. Amaral Netto 

35. Antonio Salim Curiati 

36. José Luiz Maia 

37. Carlos Virgílio 

38. Mario Bouchardet 

39. Melo Freire  

40. Leopoldo Bessone 

41. Aloisio Vasconcelos  

42. Messoas Gois 

43. Daso Coimbra 

44. João Rezek 

45. Roberto Jefferson 

46. João Menezes  

47. Vingt Rosado 

48. Cardoso Alves  

49. Paulo Roberto  

50. Lourival Baptista 

51. Rubem Branquinho  

52. Cleonâncio Fonseca  

53. Bonifácio de Andrada 

54. Agripino de Oliveira 

Lima 

55. Narciso Mendes 

56. Mancondes Gadelha 

57. Mello Reis 

58. Arnold Fioravante 

59. Jorge Arbage  

60. Chagas Duarte 

61. Álvaro Pacheco 

62. Felipe Mendes 

63. Alysson Paulinelli 

64. Aloisio Chaves 

65. Sotero Cunha 

66. Gastone Righi 

67. Dirce Tutu Quadros 

68. José Elias Murad 

69. Mozarildo Cavalcante  

70. Flávio Rocha 

71. Mauro Miranda 

72. Gustavo de Faria 

73. Flavio Palmier da 

Veiga 

74. Gil Cesar  

75. João da Mata 

76. Dionisio Hage 

77. Leopoldo Peres 

78. José Egreja  

79. Ricardo Izar 

80. Afif Domingos 

81. Jayme Paliarin 

82. Delfin Netto 

83. Farabulini Junior 

84. Fausto Rocha 

85. Nyder Barbosa 

86. Pedro Ceolin 

87. José Lins 

88. Homero Santos 

89. Chico Humberto  

90. Osmudo Rebouças 

91. José Mendonça Bezerra  

92. José Lourenço  

93. Vinicius Cansanção 

94. Ronaro Corrêa  

95. Paes Landim 

96. Alerico Dias 

97. Missa Demes 

98. Jesse Freire  

99. Gandi Jamil 

100. Alexandre Costa 

101. Albérico Cordeiro  

102. Iberê Ferreira 

103. José Santana de 

Vaconcelos  

104. Chistovam Chiaradia 

105. Rosa Prata  

106. Mario De Oliveira  

107. Silvio Abreu  

108. Luiz Leal 

109. Genesio Bernardino 

110. Alfredo Campos  

111. Virgilio Galassi 

112. Theodoro Mendes 

113. Almilcar Moreira 

114. Oswaldo Almeida  

115. Ronaldo Carvalho  

116. José Freire  

117. Carlos Sant’anna 

118. Delio Braz 

119. Nabor Junior  

120. Geraldo Fleming 

121. Osvaldo Sobrinho  

122. Osvaldo Coelho  

123. Hilario Braun 

124. Edivaldo Motta 

125. Paulo Zarzur  

126. Nilson Gobson  

127. Milton Reis  

128. Marcos Lima 

129. Milton Barbosa  

130. Djenal Gonçalves  

131. Enoc Vieira  

132. Joaquim Haickel  

133. Edison Lobão  

134. Vitor Trovão  

135. Onofre Correa  

136. Alberico Filho  

137. Vieira Da Silva 

138. Costa Ferreira  

139. Eliezer Moreira  

140. José Teixeira  

141. Marluce Pinto 

142. Ottomar Pinto 

143. Olavo Pires 

144. Tito Costa 

145. Caio Pompeu  

146. Felipe Cheidde 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 133  

 

147. Manoel Moreira  

148. Victor Fontana  

149. Orlando Pacheco  

150. Ruberval Pilotto 

151. Alexandre Puzina 

152. Artenir Werner 

153. Telmo Kirst  

154. Darcy Pozza  

155. Arnaldo Prieto  

156. Osvaldo Bender  

157. Adylson Motta 

158. Paulo Mincarone  

159. Adroaldo Streck 

160. Victor Faccioni 

161. Luis Roberto Fonte 

162. João de Deus Antunes 

163. Francisco Sales 

164. Assis Canuto 

165. Chagas Neto 

166. José Viana  

167. Lael Varela  

168. Julio Campos 

169. Ubiratan Spineli  

170. Jonas Pinheiro  

171. Louremberg Nunes 

Rocha 

172. Roberto Campos 

173. Cunha Bueno  

174. Arolde de Oliveira  

175. Rubem Medina 

176. Matheus Iensen  

177. Antonio Ueno 

178. Dionisio Dal-Prá  

179. Jacy Scanagatta 

180. Basílio Villano 

181. Osmundo Trevisan  

182. Renato Jonhson  

183. Ervin Bonkonki 

184. Jovanni Masini 

185. Paulo Pimentel  

186. José Carlos Matinez 

187. Denisar Arneiro 

188. Jorge Leite 

189. Aloisio Teixeira  

190. Roberto Augusto 

191. Messias Soares 

192. Dalton Canabrava  

193. Inocencio Oliveira  

194. Salatiel Carvalho  

195. Cláudio Ávila 

196. Marco Maciel  

197. Ricardo Fiuza 

198. Paulo Merques 

199. José Luiz Maia 

200. João Lobo 

201. Asdrubal Bentes 

202. Jarbas Passarinho  

203. Gerson Peres 

204. Carlos Vinagre  

205. Fernando Velasco  

206. Arnaldo Moraes 

207. Fausto Fernandes  

208. Domingos Juvenil  

209. José Elias 

210. Rodrigues Palma  

211. Levy Dias 

212. Rubem Figueiró  

213. Rachid Saldanha Derzi 

214. Ivo Cersósimo  

215. Sérgio Werneck 

216. Raimundo Bezerra  

217. José Geraldo  

218. Álvaro Antonio  

219. Irapuan Costa Junior  

220. Roberto Balestra  

221. Luiz Soyer  

222. Naphali Alves de 

Souza  

223. Jalles Fontoura  

224. Paulo Roberto Cunha  

225. Pedro Canedo  

226. Lucia Vania 

227. Nion Albernaz 

228. Fernando Cunha  

229. Antonio De Jesus  

230. Oscar Corrêa  

231. Mauricio Campos  

232. Francisco Carneiro  

233. Meira Filho  

234. Marcia Kubitscheck 

235. Aécio De Borba  

236. Bezerra De Melo  

237. Maria Lúcia 

238. Maluli Neto  

239. Carlos Alberto  

240. Gidel Dantas  

241. Adalto Pereira  

242. Annibal Barcelos  

243. Geovani Borges  

244. Eraldo Trindade  

245. Antonio Ferreira  

246. Luiz Eduardo  

247. Eraldo Tinoco  

248. Benito Gama  

249. Jorge Viana  

250. Angelo Magalhaes  

251. Leur Lomanto  

252. Jonival Lucas 

253. Sergio Brito  

254. Waldeck Ornelas 

255. Francisco Benjamin  

256. Etevaldo Nogueira 

257. João Alves 

258. Francisco Diogenes  

259. Antonio Carlos Mendes 

Thame  

260. Jairo Carneiro  

261. Rita Furtado 

262. Jairo Azi 

263. Fabio Baunheitti  

264. Feres Nader  

265. Eduardo Moreira  

266. Manoel Ribeiro  

267. Jose Melo 

268. Jesus Tajra  

269. Antonio Carlos Franco 

270. Miraldo Gomes  

271. João Machado 

Rollemberg 

272. Wagner Lago 

273. José Carlos Cautinho  

274. Eliel Rodrigues  

275. Max Rosermann 

276. Carlos de Carli 

277. Arnaldo Martins  

278. Mauro Borges  

279. Cesar Cals Neto  

280. Fernando Gomes 

281. Evaldo Gonçalves  

282. Raimundo Gomes  

283. Érico Pegoraro 

284. Francisco Coelho  

285. Albano Franco  

286. Sarney Filho  

287. Odacir Soares 
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Justificativa:   
   Ainda que possam ocorrer discordâncias neste ou naquele ponto, não é possível deixar de reconhecer as 
virtudes e a coerência do texto oferecido ao Plenário, que, emanado da Comissão Temática que o elaborou, não 
chegou a ser desvirtuado.  
Tendo permanecido basicamente o mesmo, restaram apenas algumas arestas a serem apoiadas, principalmente 
com o objetivo de não fazer com que o sistema tributário corra o risco de tornar-se fonte de exações 
incompatíveis com a necessidade de manter a capacidade de investimento e o estímulo para empreender, e 
progredir, do contribuinte. 
Parecer:   
   CAPÍTULO I 
SEÇÃO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 171 ("caput"), incisos I e II, §§ 1º e 2º; Art. 172 ("caput") incisos I, II e III, alíneas "a", “b" 
e "c"; Art. 173 ("caput"); Art. 174 (“caput") e seu Parágrafo único; Art. 175 ("caput"), § 1º, incisos I e II, § 2º, 
incisos I e II; Art. 176 ("caput") e seu Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso 111 do Art. 171. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 177 ("caput"), incisos I, II e III, alíneas "a" e "b"; inciso IV; 
Art. 178 ("caput"), incisos I e II, alíneas "a", "b", "c" e "d", §§ 1º, 2º e 3º; Art. 179 ("caput"), incisos I, II e III; Art. 
180 ("caput"); Art. 181 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Parágrafo único do Art. 177 (Emenda n 2 1814-9, Cid Carvalho). 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 182 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, §§ 1º, 2º e 3º , incisos I e II, §§ 4º , 5º 
e 6º; Art. 183 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 184 ("caput"), incisos I, II e III, §§ 1º, 2º, 4º, 6º, 7º , 8º e 9º, incisos I e II, §§ 10 e 11, 
incisos I e II, alíneas "a" e "b", inciso III, §§ 12 e 13, incisos I, II, III, IV, V, VI e VII. 
PELA REJEIÇÃO: § 3º do Art. 184. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 185 ("caput"), incisos I, II e IV, §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, incisos I e II. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 185, inciso III. 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 186 ("caput"), incisos I, II e III; Art. 187 ("caput"), incisos I, II, III, IV e V, Parágrafo 
único, incisos I e II; Art. 188 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b" e "c", inciso II, §§ 1º, 2º e 3º; Art. 189 ("caput"); Art. 
190 ("caput"), incisos I, II e III e seu Parágrafo único; Art. 191 ("caput") e seu Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Parágrafo único do Art. 189. 
CAPÍTULO II: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 192 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI e VII; Art. 193 ("caput"), §§ 1º, 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍTULO II: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: 
Art. 192 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI e VII; Art. 193 ("caput"), §§ 1º, 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 194 ("caput"), incisos I, II e III, §§ 1º, 2º e 3º, incisos I e III e §§ 4º, 5º e 6º, incisos I e II, 
e § 7º; Art. 195 ("caput"), §§ 2º e 3º, inciso I, alíneas "a" e "b", incisos II e III, §§ 4º, 5º, 6º, 7º e 8º; Art. 196 
("caput"), incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX, §§ 1º, 2º e 3º; Art. 197 ("caput"); Art. 198 ("caput"), Parágrafo único, 
incisos I e II. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso II do § 3º do Art. 194; § 1º do Art. 195 (Emenda nº 1907-2, José Serra); inciso II do Art. 
196. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE U 

   EMENDA:01792 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Art. 163, I, Art. 164, I - Projeto (B)  
Suprima-se no inciso I, do art. 163 e inciso  
I do art. 164 a expressão "na fonte". 
Justificativa: 
A supressão da expressão “na fonte” nos incisos supracitados permite que as unidades da Federação e 
municípios tenham maior parcela nos recursos de que tratam esses incisos. 
Caso permaneça a redação proposta no Projeto B da Constituição e considerando a política tributária, 
atualmente adotada pela União, de haver a mínima retenção na fonte, essas parcelas tendem a ser 
insignificantes por iniciativa da União. 
Com a supressão proposta as garantias do Imposto de Renda complementadas pelos servidores públicos 
podem ser incluídas na formação dessas parcelas, com isso, aumentando a participação dos Estados e 
Municípios nesses recursos. 
Parecer:   
   A repartição das receitas tributárias e a distribuição das competências, no sistema tributário proposto no 
Projeto, obedeceram a critérios desejáveis de proporcionalidade de participação de cada esfera de poder 
político no produto global da arrecadação tributária.  
As supressões propostas na Emenda ampliariam excessivamente a participação das Unidades da Federação 
e dos Municípios, em detrimento da receita que caberia à União, desequilibrando o sistema proposto.  
Pela rejeição. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

EMENDA:00455 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Substituir o vocábulo "prestação" pelo vocábulo  
"prestações" no inciso I do artigo 155, bem como  
no inciso IV do artigo 158. 
Justificativa: 
Assegura precisão e uniformidade à redação, pois, se o imposto incide sobre operações, há de incidir sobre 
prestações; além disso, em outros dispositivos, o vocábulo apresenta-se no plural. 
   
   EMENDA:00486 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se a parte final do dispositivo, a partir  
do termo "Assegurada", transformando seus incisos  
I e II, respectivamente, em incisos II do art. 157  
e II do art. 158, remunerando-se os que lhes são  
subsequentes, e acrescentando um parágrafo ao art.  
157, nos temos seguintes:  
"Art. 157 ........................................  
I - ..............................................  
II - trinta por cento do produto da arrecadação do  
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imposto da União sobre operações de crédito,  
câmbio, e seguro, ou relativas a títulos ou  
valores mobiliários, no caso previsto no art. 153,  
§ 5o., segundo sua origem;  
III - ............................................  
Parágrafo único. Os recursos referidos no inciso  
II pertencem, nos mesmos termos e condições, aos  
Territórios.  
"Art. 158 ........................................  
I - ..............................................  
II - setenta por cento do produto da arrecadação  
do imposto da União sobre operações de crédito,  
câmbio e seguro, ou relativas a títulos e valores  
mobiliários, no caso previsto no art. 153, § 5o.,  
segundo sua origem;  
III - ............................................  
IV - ............................................  
V - ..............................................  
Parágrafo único .................................. 
Justificativa: 
Por haver sido o § 5º do art. 153 incluído posteriormente no texto do Projeto de Constituição, a destinação do 
produto de sua arrecadação ficou deslocada, ferindo, desse modo, a sistemática adotada no Capítulo sobre o 
Sistema Tributário que destinou Seção específica à repartição das receitas tributárias. Não se pretende, 
portanto, introduzir nenhuma alteração no referido dispositivo, limitando-nos, tão-somente, a prescrever-lhe a 
forma indicada pela melhor técnica legislativa. 
   
   EMENDA:00551 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PSDB/SP) 
Texto:   
   Colocar vírgula após o vocábulo "origem" e  
substituir a expressão "a alíquota" pela expressão  
"cuja alíquota".  
transportar a parte final do dispositivo para a  
Seção VI, dedicada à Repartição das Receitas  
Tributárias, mediante a inclusão dos seguintes  
incisos nos artigos 157 e 158:  
"Art. 157 ...........................  
III - conforme a origem, trinta por cento do  
produto da arrecadação do imposto incidente nos  
termos do § 5o. do art. 153.  
Art. 158 .......................... 
V - conforme a origem, setenta por cento do  
produto da arrecadação do imposto incidente nos  
termos do § 5o. do art. 153." 
Justificativa: 
A transferência dos parágrafos que tratam da repartição da receita do I.O.F sobre o ouro para a Seção VI 
impõe-se para manter a distribuição de assuntos conforme a estrutura do capítulo dedicado ao Sistema 
Tributário. 
   
   EMENDA:00772 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE MEDAUAR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se a parte final do dispositivo, a partir  
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do termo "assegurada", transformando seus incisos  
I e II, respectivamente, em incisos II do art. 157  
e II do art. 158, renumerando-se os que lhes são  
subsequentes, e acrescentando um parágrafo ao art.  
157, nos termos seguintes:  
Art. 157. ........................................  
I - ..............................................  
II- trinta por cento do produto da arrecadação do  
imposto da União sobre operações de crédito,  
câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores  
mobiliários, no caso previsto no art. 153, § 5o.,  
segundo sua origem;  
III - ............................................  
Parágrafo único. Os recursos referidos no inciso  
II pertencem, nos mesmos termos e condições, aos  
Territórios." 
Justificativa: 
Por haver sido o § 5º do art. 153 incluído posteriormente no texto do Projeto de Constituição, a destinação do 
produto de sua arrecadação ficou deslocada, ferindo, desse modo, a sistemática adotada no Capítulo sobre o 
Sistema Tributário que destinou Seção específica à repartição das receitas tributárias. Não se pretende, 
portanto, introduzir nenhuma alteração no referido dispositivo, limitando-nos, tão-somente, a prescrever-lhe a 
forma indicada pela melhor técnica legislativa. 

 

___________________________________________________________________ 
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